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Beste lezer, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Peel en Maas. In dit document 
werken wij onze visie en ambitie uit voor de komende politieke periode. Wij willen 
samen verder bouwen aan een gezonder en gelukkiger Peel en Maas voor alle 
inwoners. Een gemeente waar het goed wonen, werken en samenleven is. Het CDA 
Peel en Maas staat voor krachtige gemeenschappen in Peel en Maas, wij geloven dat 
inwoners samen goed weten wat er nodig is. Dit is voor ons een leidend principe. Als 
politieke partij zijn we met betrokken mensen lokaal geworteld in de dorpen en 
hebben oog voor de uitdagingen die actueel zijn in de elf kernen. 
 
We kiezen bewust voor een kort, maar krachtig verkiezingsprogramma. Dit 
programma is dan ook niet bedoeld als alomvattend beleidsdocument, maar als kader 
voor politieke prioriteiten en keuzes in de komende jaren. Onze visie en kernwaarden 
als partij zijn hierin leidend, deze krijgen dus ook een prominente plek. Daarnaast 
durven we focus aan te brengen in de thema’s waarvoor we ons sterk willen maken. 
Het programma is kort en krachtig, maar onze ambitie is er zeker niet minder om. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Hans Lansbergen 
Partijvoorzitter 
  



 

Onze visie en kernwaarden 
Als CDA Peel en Maas staan we voor een koersvast en betrouwbaar gemeentebestuur. We 
kijken niet alleen naar de impact van onze besluiten op de korte termijn, maar juist ook 
voor de lange termijn. Wij geven ruimte voor maatschappelijk initiatief in een 
samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. De onderstaande vier kernwaarden 
vormen ons kompas voor de uitdagingen waar we nu samen voor staan. 
 
We werken vanuit de kracht van de gemeenschap 
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief, we werken 
vanuit de kracht van de gemeenschap. We koesteren het rijke verenigingsleven in onze 
kernen, erkennen de rol van dorpsoverleggen als gesprekspartner in beleid en hebben 
oog voor de belangrijke bijdrage van scholen, zorginstellingen, bedrijven en ondernemers. 
Ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving, sterker nog: we kunnen niet 
zonder! Het maatschappelijk middenveld zorgt voor binding én verbinding, het vormt het 
cement van de samenleving en voorkomt dat zij uiteen valt. 
 
Iedereen draagt zijn steentje bij 
Mensen zijn met elkaar verbonden, we zijn dan ook graag bereid om anderen te helpen. 
Als CDA zien wij solidariteit dan ook vooral als iets tussen mensen. Betrokken inwoners 
versterken de onderlinge verbondenheid: niet alleen tussen generaties, maar ook tussen 
arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven. 
Iedereen levert naar vermogen een bijdrage aan onze maatschappij, waarbij geldt dat de 
breedste schouders de zwaarste lasten dragen. De overheid garandeert een basis van 
sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Ook in door 
de overheid georganiseerde hulp moet die persoonlijke factor weer zichtbaar en voelbaar 
worden gemaakt. 
 
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken  
Ieder mens streeft zijn eigen doelen na, maar leeft samen met anderen. In onze visie is de 
overheid bedoeld om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een eerlijke en 
betrouwbare overheid die kaders schept, grenzen stelt en onrecht bestrijdt is nodig om 
ruimte te scheppen voor maatschappelijke initiatieven uit de samenleving. De overheid 
moet rechtvaardig zijn: iedere inwoner wordt gelijk behandeld. De overheid heeft een 
bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor wie kwetsbaar en 
afhankelijk zijn. We vinden principieel dat de overheid niet alles naar zich toe moet 
trekken. Veel taken kunnen door mensen en organisaties zelf worden gedaan. We zijn 
ambassadeur van het gedachtegoed van zelfsturing. De gemeentelijke overheid nodigt 
inwoners uit om samen na te denken over het vormgeven van een aangename 
leefomgeving in hun dorp. In ons beleid staat niet de koers van de gemeente centraal, 
maar de behoefte van de gemeenschap. Eigen initiatief uit de samenleving wordt erkend 
en gewaardeerd, de overheid stelt zich meedenkend op en faciliteert op een passende 
wijze. 
 
We laten de wereld beter achter dan dat we hem aangetroffen hebben 
Bij alles wat we doen, moeten we er rekening mee houden dat we de wereld geërfd 
hebben van onze ouders en weer doorgeven aan toekomstige generaties. Het CDA is er 
voor alle inwoners, ook die nu nog niet geboren zijn. Dit principe gaat niet alleen op voor 
ons klimaat, maar zeker ook voor onze maatschappij als geheel: zorg, cultureel erfgoed, 
maar ook de gemeenschap als geheel. We staan voor een koersvast en betrouwbaar 
gemeentebestuur, dat zorgvuldig omgaat met de beschikbare middelen. We houden ons 
niet alleen bezig met de vraagstukken van vandaag, maar denken ook na over de 
maatschappelijke opgaven van de verre toekomst, vormen hier vanuit visie een mening 
over en handelen proactief. 



 

Samen verder bouwen aan woningen voor iedereen 
Afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om het woonvraagstuk aan te pakken in onze 
gemeente. Er zijn fors meer woningen bijgebouwd dan de jaren ervoor en hiermee lopen 
we voorop in de regio. Deze versnelling heeft gezorgd voor een flinke inhaalslag. Het is 
belangrijk om die lijn vol te houden, want we zijn er nog niet. De behoefte aan passende 
en betaalbare woonruimte is nog steeds hoog. Er is werk aan de winkel en daar willen wij 
ons verder voor gaan inzetten: er moeten meer woningen bij. 
 
Daarbij denken we ruim en vernieuwend. Nieuwbouw is dan ook niet de enige oplossing, 
we kijken naar het hele plaatje. We denken na over gerichte maatregelen om de 
doorstroom op de woningmarkt te verhogen, zodat de bestaande voorraad van woningen 
beter wordt benut en we kijken daarnaast naar creatieve invulling van leegstaande 
panden. De gemeente zelf bouwt geen woningen, maar schept wel de noodzakelijke 
randvoorwaarden in het samenspel met particulieren, projectontwikkelaars en 
woningcorporaties. Komende jaren bieden we ruimte voor: 

● het bouwen van nieuwe wijken, zowel in de kernen als aan de randen van het dorp; 
● het transformeren van leegstaande panden tot woningen; 
● nieuwe woonvormen, speciaal voor ouderen, zodat meer eengezinshuizen 

beschikbaar komen voor jonge gezinnen; 
● nieuwe vormen van woonzorgcombinaties; 
● eigen initiatief van inwoners. 

Dit doen we in zowel de grote als kleine kernen, zodat jong en oud kunnen blijven wonen 
op de plek waarin ze hun sociale leven hebben opgebouwd. 
 
Betaalbaar 
Behalve voor voldoende woningen, willen we ook zorgen dat woningen weer betaalbaar 
worden voor iedereen: zowel koop als (sociale) huur. Dat is niet alleen een taak van de 
gemeente, maar voor iedereen die in Peel en Maas een bijdrage wil leveren aan de 
woonopgave. Nieuwe woningbouwplannen moeten daarom voor een substantieel deel 
uit betaalbare woningen beneden de sociale huurgrens. We gaan uit van een verdeling 
van 30 procent sociale huurwoningen en 70 procent middenhuur/koopwoningen. Per 
project wordt gekeken naar de behoefte en wat haalbaar is. 
 
Leefbaar 
Op de plekken waar gebouwd wordt, is er nadrukkelijk aandacht voor een groene 
leefomgeving. Woningbouw gaat altijd hand in hand met de aanleg van parken, 
speeltoestellen en groen, want leefbaarheid staat voorop. We letten erop dat onze dorpen 
karaktervol blijven en hun eigen identiteit behouden. We bouwen aan een 
gezinsvriendelijke gemeente waar het prettig wonen en verblijven is voor gezinnen, 
jongeren en ouderen.  
 
Duurzaam 
Wij stimuleren dat woningen innovatief, flexibel en duurzaam ingericht worden. Inwoners 
worden goed geïnformeerd over de mogelijkheden. We hechten daarnaast belang aan 
het treffen maatregelen om verdroging en wateroverlast verder tegen te gaan. 
 
Onze speerpunten 
● We bieden ruimte voor nieuwe woningbouwplannen in alle kernen, zodat het 

huidige bouwtempo wordt voortgezet. We kijken niet alleen naar het invullen van 
openstaande percelen in de dorpen (inbreiding), maar ook naar uitbreiding van 
bouwmogelijkheden aan de randen van de kernen. 

● We zetten ons in voor de realisatie van wijken, waar jong en oud samenleven en naar 
elkaar omzien in een groene en natuurlijke woonomgeving.  

● Nieuwbouwplannen bestaan uit voldoende betaalbare huizen. We gaan uit van een 
verdeling van 30 procent sociale huurwoningen en 70 procent 
middenhuur/koopwoningen. 



 

● Het vergroenen van bestaande wijken en het verbeteren van (speel)voorzieningen, 
waardoor we verder kunnen bouwen aan een gezinsvriendelijke gemeente, waar het 
prettig wonen, spelen en ontmoeten is voor jong en oud. 

● Een proactieve gemeente die burgers ruimte geeft om eigen initiatieven te 
ontplooien, waardoor burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun 
eigen huisvesting. We zetten de inzet van de woonondersteuner voor particuliere 
initiatieven voort. 

 
 

Samen bouwen aan gezond en gelukkig leven in Peel & Maas 
De bevolkingssamenstelling van onze gemeenschap verandert: de vergrijzing treedt in en 
dat heeft grote gevolgen voor de behoefte aan voorzieningen en (gemeenschaps)zorg. 
We vinden het belangrijk dat alle inwoners gezond en gelukkig leven in onze gemeente. 
 
We moedigen inwoners aan na te denken over wat de demografische ontwikkelingen 
voor het eigen dorp betekent: voor het voorzieningenniveau, maar ook samenleven met 
elkaar. We juichen toe dat inwoners eerst zelf kijken wat ze aan (informele) zorg in het 
dorp kunnen oppakken, de gemeente sluit hier met haar beleid op aan. In het bijzonder 
hebben we oog voor het ondersteunen, ontlasten en waarderen van mantelzorgers en het 
faciliteren van vrijwillige inzet voor elkaar. Belangrijk is dat de toegankelijkheid van zorg is 
geborgd door samenwerking tussen zorgaanbieders, dat informatie over regelingen 
beschikbaar is en dat inwoners laagdrempelig hulp kunnen krijgen bij het stellen van een 
ondersteuningsvraag aan instanties. We kijken met een brede blik naar gezondheid en 
zetten nadrukkelijk in op preventie: het voorkomen van gezondheidsachterstanden in 
plaats van het genezen ervan. We delen de ambitie om de Gezondste Regio van 
Nederland te worden en stimuleren inwoners om gezonde keuzes te maken, vinden het 
belangrijk dat ze goed in hun vel zitten en dat iedereen mee kan doen. 
 
Iedereen doet mee 
Deelname aan het verenigingsleven is voor iedereen mogelijk, net als het gebruik van 
bijvoorbeeld professionele zorg, eetpunten en de dorpsontmoeting. Een kleinere beurs 
mag geen obstakel zijn voor deelname aan het gemeenschapsleven. Door iedereen een 
gelijke kans te geven om deel te nemen, hopen we een bijdrage te leveren aan het 
verkleinen van eenzaamheid. Daarnaast krijgt het thema armoede de aandacht. 
Onderzoek wijst uit dat veel mensen de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen door 
o.a. stijgende energiekosten. We maken ons hard voor het vroegtijdig signaleren van 
inwoners met betalingsproblemen, waardoor we voorkomen dat schulden hoger oplopen 
en inwoners in sociaal isolement terechtkomen. 
 
We zien dat niet iedereen in staat is om zelfstandig voldoende inkomen te verdienen. We 
gaan hierbij niet uit van de beperkingen die iemand heeft, maar juist van de 
mogelijkheden. In Peel en Maas werken we al jaren op een succesvolle manier samen met 
het reguliere bedrijfsleven om mensen naar regulier werk te begeleiden. Dit blijven we 
stimuleren. Als dat echter niet mogelijk is, kan de NLW worden ingezet om mensen met 
beperkte arbeidsmogelijkheden een eigen inkomen te laten verdienen. 
Arbeidsontwikkeling kan breed worden ingezet om mensen arbeidsmogelijkheden te 
bieden. In het bijzonder hebben we oog voor een integrale aanpak om ook statushouders 
te laten meedoen. Hierbij hebben we oog voor thema’s als wonen, werk, sociaal netwerk, 
taal en cultuur 
 
Onze speerpunten 

● We maken ons hard voor meer kleinschalige woonvormen in de kernen voor 
jong en oud. Zo maken we mogelijk dat inwoners naar elkaar omzien en voor 
elkaar zorgen. Hierdoor verkleinen we de kans op eenzaamheid en stimuleren we 
informele zorg. 



 

● We hebben oog voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen, we 
ondersteunen, ontlasten en waarderen hun inzet. De inzet van mantelzorgers 
aanvullen met professionele zorg met de vraagmethode “ik wil, ik kan, ik heb 
nodig”. 

● We vinden het belangrijk dat de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning 
geborgd is, dat informatie over regelingen beschikbaar is en dat inwoners 
laagdrempelig hulp kunnen krijgen bij het stellen van een 
ondersteuningsvraag aan instanties. 

● We zetten ons in eenzaamheid te voorkomen: iedere inwoner krijgt een gelijke 
kans om mee te doen in het verenigingsleven en gebruik te maken van 
voorzieningen als eetpunten, huiskamers en dorpsontmoetingen. Een kleine beurs 
mag hiervoor geen obstakel zijn 

● Het thema armoede krijgt de aandacht: onderzoek wijst uit dat veel mensen de 
eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen door o.a. stijgende energiekosten. We 
maken ons hard voor het vroegtijdig signaleren van inwoners met 
betalingsproblemen, waardoor we voorkomen dat schulden hoger oplopen en 
inwoners in sociaal isolement terechtkomen. 

 
 

Samen verder bouwen aan een bruisend verenigingsleven 
Verenigingen en vrijwilligers zijn en blijven het fundament van de samenleving. Hier kun 
je meedoen en meetellen. Hier is verbinding en onderlinge betrokkenheid. Je inzetten 
voor een ander en elkaar is wat velen in onze gemeente vanzelfsprekend vinden. 
Vrijwilligers zorgen er met hun inzet voor dat we kunnen sporten, dat de vrijwillige 
brandweer kan uitrukken en er schooluitjes georganiseerd kunnen worden. Vrijwilligers 
moeten kunnen rekenen op een gemeente die hen steunt, die vrijwilligers de ruimte 
biedt om taken op te pakken zonder dat ze gebukt gaan onder zware regelgeving. Daar 
waar blokkades zijn, moeten wij deze omver zien te werpen. Vrijwilligers in Peel en Maas 
worden (actief) gewaardeerd. 
 
We maken ons sterk voor een rijk verenigingsleven in de elf dorpen, de vereniging is de 
plek waar kinderen hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen, waar ruimte is voor 
ontspanning en beweging, maar waar we ook sociale contacten aangaan voor het leven 
voor al onze inwoners van jong tot oud. Het verenigingsleven levert een significante 
bijdrage aan gemeenschapszin, maar zeker ook gezonde en gelukkige inwoners. Wij 
koesteren dit. Het CDA is groot voorstander om de waarderingssubsidies voor 
verenigingen te handhaven en mee te laten groeien met inflatie. 
 
Toekomstbestendigheid 
Een aantal verenigingen ziet de komende tijd ledenaantallen teruglopen. Het beroep op 
vrijwilligers is niet onuitputtelijk en het besturen van een vereniging is niet eenvoudig. 
Daar liggen de grote uitdagingen om met de ontwikkelingen van vandaag en morgen om 
te gaan. Naast voldoende actieve vrijwilligers binnen de verenigingen, is een sterk 
bestuurskader essentieel. Het CDA wil dat de gemeente het verenigingsleven 
ondersteunt met een vernieuwende aanpak te komen gericht op versterking en 
verjonging van het bestuurskader. 
 
Onze speerpunten 

● We ondersteunen dorpen, verenigingen en andere maatschappelijke 
initiatieven om vitaal te blijven. We hebben oog voor de impact van de 
coronacrisis en bieden hulp waar nodig. 

● We handhaven de waarderingssubsidie voor verenigingen, die we laten 
meegroeien met inflatie. 

● We hechten belang aan een vernieuwende aanpak gericht op de versterking 
en verjonging van het bestuurskader van vereniging.. 

 
  



 

Samen verder bouwen aan de gezinsvriendelijke gemeente 
We vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen zich thuis voelen in Peel en 
Maas. Het is hier fijn opgroeien en opvoeden. Onze ambitie is om de meest 
gezinsvriendelijke gemeente te worden. We zijn van mening dat het van cruciaal belang is 
jonge mensen, afgestudeerden, stellen en (eenouder)gezinnen te blijven binden aan de 
gemeente. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de toekomst van onze lokale 
gemeenschappen en de leefbaarheid in de kernen. We zien de bevolking van onze 
gemeente vergrijzen, dus we maken actief werk van vergroening. Overigens doet deze 
ambitie niets af van onze ambitie om goed te blijven zorgen voor onze ouderen, deze 
twee zaken gaan hand in hand: generaties zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar 
wederzijds nodig. En nog sterker gesteld: zonder voldoende jonge mensen, kunnen we 
straks moeilijker zorgen voor ouderen. 
 
Om deze ambitie vorm te geven is niet gemeentelijk beleid het vertrekpunt, maar de 
behoefte van de gemeenschap. In dialoog met de elf dorpen werken we aan een 
meerjarenplan. We juichen eigen initiatief van kinderen, gezinnen en jongeren toe en 
faciliteren waar mogelijk en nodig. 
 
Ontwikkeling 
We zetten in op de realisatie van brede kindcentra, waarin een doorlopende ontwikkellijn 
wordt gerealiseerd voor jeugdigen van 0 tot 12 jaar. Deze kindcentra zijn gezond, groen en 
er is voldoende ruimte beschikbaar voor alle kinderen. De gebouwen en omgeving 
nodigen kinderen uit tot ontwikkeling, beweging en sociale interactie. We zijn bereid 
hierin extra te investeren. We vinden het belangrijk dat iedere jeugdige actief deel kan 
nemen aan het verenigingsleven en hun eigen activiteiten kunnen ontplooien zodat zij 
hun talent kunnen ontdekken, zichzelf mentaal en fysiek ontwikkelen, maar ook sociale 
contacten aangaan voor het leven. Samen bewegen en leren is niet alleen belangrijk voor 
de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen, maar ook nog eens gezond. 
 
Kansrijke start 
Ieder kind heeft recht op een kansrijke start, wie zorg en ondersteuning nodig heeft in 
onze gemeente, kan deze ook krijgen. We zien dat er in toenemende mate een beroep 
gedaan wordt op voorzieningen in de jeugdzorg. Een duurzame oplossing voor deze 
problemen ligt niet in het aanpakken van symptomen, maar in het aanpakken van de 
oorzaak ervan. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken: positieve gezondheid. Er is 
aandacht voor de vraag van de jeugdige, maar zeker ook voor het versterken van de 
positie van ouders en gezinnen. Daarnaast moedigen we de gemeenschap als geheel aan 
om na te denken over hun rol in de opvoeding van jeugdigen in het dorp. We hebben oog 
voor preventie in de breedste zin van het woord en besteden aandacht aan thema’s, zoals 
opgroeien in armoede, (vecht)scheidingen, het belang van taalontwikkeling en de invloed 
van nieuwe media. 
 
Jongeren binden en boeien 
De gezinsvriendelijke gemeente gaat niet uitsluitend om gezinnen met kleine kinderen. 
We hebben ook nadrukkelijk aandacht voor de behoefte van jongeren en hun 
persoonlijke ontwikkeling, denk hierbij aan een breed scala van beroeps- en hoger 
onderwijs in de regio dat goed bereikbaar is via openbaar vervoer, maar ook verenigingen, 
jeugdvoorzieningen en voldoende uitgaansgelegenheden. We vinden het belangrijk om 
aantrekkelijk te blijven voor jongeren, zodat ze sociaal geworteld blijven in onze 
gemeente. Daarnaast hebben we oog voor de impact van de coronacrisis op jongeren, 
zoals mentaal welzijn en eenzaamheid. We bieden jongeren een podium om zelf hiermee 
aan de slag te gaan en de spreekwoordelijke handschoen op te pakken. 
 
Onze speerpunten 

● We streven ernaar dat in alle kernen kwalitatief onderwijs en kinderopvang 
beschikbaar is. We zijn bereid om extra te investeren in kindcentra die gezond en 
groen zijn. 



 

● We stimuleren deelname van jeugdigen aan het verenigingsleven en hebben in 
het bijzonder oog voor nieuwe ledenaanwas en verjonging van verenigingen. 

● We vinden het van groot belang dat kinderen veilig kunnen spelen en zich kunnen 
voortbewegen op straat en de openbare weg. Verkeersveiligheid is en blijft 
daarom een belangrijk aandachtspunt. 

● We maken ons hard voor goede jeugdzorg, wie hulp nodig heeft in Peel en Maas, 
kan deze ook krijgen. We hebben oog voor preventie in de breedste zin van het 
woord. 

● We maken actief werk van het binden en boeien van jongeren aan onze 
gemeente en houden nadrukkelijk rekening met hun behoefte. 

 
 

Samen verder bouwen aan brood op de plank voor iedereen 
Het CDA hecht veel waarde aan een vitaal midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze bedrijven 
leveren immers veel werkgelegenheid op, staan aan de basis van onze lokale economie en 
zijn geworteld in onze lokale gemeenschap. Het MKB verdient dan ook de ruimte die ze 
nodig hebben, zowel letterlijk als figuurlijk. Uitbreiding van bedrijventerreinen wordt 
mogelijk als daar behoefte aan bestaat bij lokale bedrijven. Zo geven we starters en 
bedrijven die willen uitbreiden ook de mogelijkheid om te investeren in hun toekomst en 
daarmee in extra banen. Daarnaast hechten we veel waarde aan verduurzaming van onze 
bedrijventerreinen; meer groen, meer duurzame energie en minder uitstoot van 
schadelijke stoffen. 
 
Ook de retail verdient onze nadrukkelijke aandacht. Veel bedrijven hebben het moeilijk 
gehad tijdens de coronacrisis. De komende jaren moeten weer in het teken staan van 
herstel en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van onze winkelcentra in de grotere 
kernen. De regionale centrumfunctie van Panningen wordt verder uitgebouwd. 
 
Werk voor jong en oud 
Onze focus ligt op het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid passend bij de 
behoefte en opleidingsniveau van de inwoners van Peel en Maas. Dit doen we in nauwe 
samenwerking met het lokale MKB, maar ook in regionaal verband met onze 
buurgemeenten. We zijn ons bewust van de gunstige ligging van onze gemeente met 
Duitsland en België om de hoek, en weten deze goed te benutten. 
 
Steeds meer vacatures kunnen niet ingevuld worden door een tekort aan mensen in de 
volle breedte van de arbeidsmarkt. Daar waar er een beroep wordt gedaan op 
arbeidsmigranten om deze tekorten op te vangen, bijvoorbeeld in de agrarische sector of 
logistiek, maken we werkgevers (mede)verantwoordelijk voor het faciliteren in 
kwalitatieve huisvesting en voorzieningen. Waar de arbeidsmarkt enerzijds onder druk 
staat, hebben anderzijds nog te veel mensen weinig vooruitzicht op een baan. Als CDA 
blijven we ons inzetten om knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen door het 
steunen van innovatieve initiatieven om (langdurig) werkzoekenden te plaatsen bij 
bedrijven en organisaties en door de samenwerking met het (beroeps)onderwijs. 
 
Werken aan een vitaal en verbonden buitengebied 
De land- en tuinbouw zijn en blijven belangrijke pijlers van onze lokale economie. Boeren 
en tuinders leveren een essentiële bijdrage aan de voedselproductie, onderhoud van het 
buitengebied, werkgelegenheid en de regionale economie. Niet alleen de primaire 
agrarische sector, maar ook toeleveranciers. Het CDA onderkent dit belang en dit willen 
we koesteren. 
 



 

Het buitengebied bevindt zich in een overgangsfase. De land- en tuinbouw veranderen in 
snel tempo: de natuur krijgt steeds meer ruimte en andere sectoren, zoals het toerisme en 
wonen breiden uit. De ontwikkelingen rondom duurzame energie gaan snel, zoals de 
komst van windmolens en zonneparken. Er zal uiteindelijk een nieuw evenwicht ontstaan. 
We zien de diversiteit van functies in het buitengebied toenemen, maar leggen 
nadrukkelijk het primaat bij de land- en tuinbouw. Maatwerk blijft voor het CDA het 
uitgangspunt, ook als het gaat om herinvulling van voormalig agrarisch vastgoed. We 
willen niet bij voorbaat ontwikkelingen uitsluiten die de kwaliteit, leefbaarheid of 
economische kracht van ons buitengebied versterkt. Daarnaast vragen onze inwoners 
meer en meer om een gezonde leefomgeving met voldoende buitenruimte om te 
recreëren, bewegen en te genieten. Toerisme en recreatie zijn ook belangrijke sectoren 
voor onze lokale economie, die de komende jaren verder zullen groeien en ook invloed 
hebben op de invulling van het buitengebied. Ons centrale vertrekpunt is een duidelijke 
visie, maatwerk en een goede dialoog met de omgeving om deze transformatie van het 
buitengebied in goede banen te leiden. 
 
Onze speerpunten 

● Onze focus ligt op het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid passend bij de 
behoefte en opleidingsniveau van de inwoners van Peel en Maas. We maken 
uitbreiding van onze bedrijventerreinen mogelijk voor het lokale MKB voor 
behoud en uitbouw van de werkgelegenheid.  

● We hebben aandacht voor de versterking van de winkelcentra in onze grotere 
kernen door gericht te investeren in verfraaiing van de openbare ruimte en 
bedrijvigheid. Daarnaast wordt de regionale centrumfunctie van Panningen verder 
uitgebouwd. 

● Via lokale initiatieven zal een extra impuls gegeven worden aan het toeleiden van 
werkzoekenden naar een baan. 

● De land- en tuinbouw blijven het primaat houden in het buitengebied. Ons 
centrale vertrekpunt is een duidelijke visie, maatwerk en een goede dialoog met 
de omgeving om de transformatie van het buitengebied in goede banen te leiden. 

● In het kader van de nieuwe omgevingswet willen we het goede gesprek op gang 
brengen tussen de bewoners en ondernemers van dat buitengebied. Ook hier 
passen we het principe van zelfsturing toe. 

  



 

Onze speerpunten per kern 
Onze kandidaten zetten zich in voor de volgende speerpunten per kern: 
 
Kessel 

• Masterplan woningbouw - De komende tien jaar moeten er 120 woningen worden 
gebouwd in Kessel. Er moet snel worden gestart rondom de omgeving van de 
vrachtwagenparkeerplaats aan de Schijfweg-Zuid. Bekijk het hele gebied.  

• Hoogspanningslijnen moeten weg - Dit is van groot belang voor de leefbaarheid, 
woningbouw en uitstraling van Kessel. 

• De Paort als centrum - Het CDA wil dat gemeenschapshuis De Paort zich zonder 
gedoe kan doorontwikkelen tot centrum voor verenigingen, ouderen, jongeren en 
kinderen. 

• Toerisme en parkeren - Belangrijk dat er eindelijk een verkeerscirculatieplan komt 
en extra parkeerplekken. Hier wacht Kessel al veel te lang op.  

• Veilige en mooie straten - Veel straten zijn aan vernieuwing toe. Er is veel geld 
gereserveerd, maar dit moet sneller worden opgepakt. Ook de verkeersveiligheid 
moet beter.  

 
Kessel-Eik 

• Verder bouwen aan woningbouw 
• Verkabeling van de hoogspanningsmast 
• Betere ontsluiting van het industrieterrein 
• Herinrichting van de Maasstraat/ kerkplein 

 
Panningen 

• Wij gaan voor vele extra woningen in Panningen, betaalbaar voor jong en oud.  
• Wij gaan voor goede en veilige huisvesting van het onderwijs en kinderopvang 

(FavoRiet, Groenling).  
• Wij gaan voor een aantrekkelijk winkelcentrum met extra parkeerplaatsen en het 

tegengaan van parkeeroverlast in de nabije woonwijken.  
• Wij gaan voor verfraaiing van onze parken en groenzones, waaronder het 

Wilhelminapark, Ringovenpark en het Rieterpark.  
• Wij gaan voor het Pius Park met nieuwe skatebaan in Panningen-Zuid.  
• Wij gaan voor uitbreiding van kavels voor lokale bedrijven op industrieterrein 

Panningen.  
 
Helden 

• Doorpakken met het verkeersveiliger en mooier maken van de Molenstraat en 
de Roggelseweg.  

• Doorgaan met het toevoegen van betaalbare woningen.  
• Doorpakken met de plannen voor een betere inrichting van het Mariaplein en 

directe omgeving.  
• De Heldense Bossen moeten toegankelijk blijven voor iedereen. Geen verkoop 

van de camping! 
• Een goede herinvulling van BS De Pas en een veilige route naar de nieuwe 

locatie in de voormalige Odaschool. 
 
Egchel 

• Nieuwbouw of vernieuwbouw van de school, zowel voor nu als voor de toekomst. 
• Aanpak doorgaand verkeer, een mooiere en veiligere situatie. 
• Gielenhofweg/Giel Peetershof, Jacobusstraat en de straten rondom school veiliger 

en fraaier maken voor fietsers, voetgangers en aanwonenden. 



 

• Aandacht voor woningbouw, ook voor toekomst naar ieders behoefte blijven 
bouwen.   

• Maximaal ondersteunen verenigingsleven, zodat er voldoende aanbod blijft voor 
jong en oud.  

• Ouderen moeten zo lang mogelijk op de door hun gewenste plek kunnen blijven 
wonen, met ondersteuning van voorzieningen in ‘t Erf. 

 
Beringe 

• Betaalbare woningen voor jong en oud (huur en koop)  
• Ruimte voor lokale zorginitiatieven (o.a. hulp bij huishouden).  
• Veiligheid van voetpaden, fietspaden en wegen in de kern en buitengebied.  
• Voldoende groene omgeving in kern en buitengebied met in de kern 

speelvoorzieningen voor jongeren.  
• Behoud bloeiend verenigingsleven ook na de Corona pandemie. 

 
Grashoek 

• Nieuwe bouwlocaties voor alle doelgroepen. Voor kleine tot grote huur- en 
koopwoningen  

• Meer speelmogelijkheden in het groen.   
• Ontsluiting gebied Kievit veiliger maken  
• Verduurzamen waar kan op de Grashoek  
• Extra speeltoestellen voor jeugd in de kern, met name de skatebaan.   

 
Koningslust 

• Een sterke gemeenschapszin waar we voor elkaar opkomen en naar elkaar omzien. 
• Voldoende bouwlocaties; snel doorpakken bij de herbestemming van de school en 

de nieuwbouwplannen tussen De Brentjes en de Meester Caelersstraat. 
• Herinrichting rondom basisschool de Avonturier en De Sprunk met meer 

speelvoorzieningen en groen. 
• Samen met elkaar werken aan dorpsplannen en een sterk verenigingsleven. 
• Zorg voor elkaar; denk daarbij aan voorzieningen voor onze ouderen, eenzaamheid, 

vervoer, pesten.  
• Waardering voor de inzet van de vele mantelzorgers en vrijwilligers.  

 
Baarlo 

• Snelle dijkverbetering voor alle belanghebbenden zowel binnen als buitendijks.  
• Een betere verkeersveiligheid in het dorp maar ook in de buitengebieden, extra 

wandel en fietsvoorzieningen. 
• Vooral voor de ouderen en jongeren woningen bouwen (woningen aanpassen), 

denk aan meer levensloopbestendige en starterswoningen.  
• Luisteren en onder de aandacht brengen waar onze ondernemers tegen aan 

lopen, dit zowel voor de ondernemers/winkeliers alsmede de vele agrarische 
bedrijven rond ons dorp.  

• Ons kastelendorp heeft al jaren een bruisend verenigingsleven en veel toerisme, 
hier alle prioriteit aan geven om dit op een hoog niveau te houden.  

• Alle dorpsvoorzieningen aandacht geven o.a. het betrekken (medegebruik) van de 
kerk voor meer doeleinden.  

 
Maasbree 

• Realisatie nieuwe sporthal Maasbree 
• Vergroeningskansen in en buiten de kern benutten  
• Verbindingsweg Maasbree - Baarlo veilig maken (Zandberg) 



 

• Herontwikkeling gebied omgeving de Pool  
• Woningbouw voor jongeren 
• Blijven ondersteunen van verenigingsleven 

 
Meijel 

• Voldoende betaalbare woningbouw voor starters tot woningen voor 50 plussers. 
Verdere doorontwikkeling “De Hoek” en inbreidingslocaties.  

• Investeren in goede voorzieningen voor toerisme en recreanten  
• Een vitaal buitengebied waar het goed werken, wonen en recreëren is  
• Faciliteren van het verenigingsleven/vrijwilligerswerk  
• Peel(geluk) ondersteunen en uitdragen 

 


