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INLEIDING 

 

Het ideaal is een gemeente Asten met drie vitale kernen (Asten, Ommel en Heusden), 

waarin zoveel mogelijk inwoners zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat 

vraagt om een gemeente die ruimte biedt voor inbreng door de inwoners en hen tevens 

aanspreekt op verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving. 

 

Het verkiezingsprogramma van het CDA Asten heeft als basis drie pijlers: DUURZAAMHEID, 

SAMENSPRAAK en WELZIJN / WELBEVINDEN. Deze pijlers komen in elk onderwerp van 

het programma terug. 

 

"We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen" luidt een bekend gezegde. Als we 

daarnaar willen handelen, zullen we zorgvuldig met onze omgeving moeten omgaan en 

inspraak van de burgers omzetten in samenspraak: de projectgebonden participatie van 

burgers en het betrekken van burgerinitiatieven bij de totstandkoming en vaststelling van 

beleid in een vroeger stadium dan inspraak achteraf, heeft bij het CDA Asten hoge prioriteit 

en wordt geactiveerd. Dit met oog op de samenleving; het welzijn van alle inwoners, zowel 

jong als oud. Ook op lokaal niveau is het CDA Asten een partij, die idealen hoog in het 

vaandel houdt en dagelijks de handen uit de mouwen steekt om dat waar te maken. 

 

Gezien landelijke (politieke) ontwikkelingen kan een zeker cynisme niet ontkend worden: ze 

doen maar, ze luisteren toch niet etc. Het is dan ook op lokaal niveau steeds moeilijker om 

burgers zich bij de politiek betrokken te laten voelen en het vertrouwen van de burger in de 

politiek te herstellen. Het CDA Asten onderscheidt zich door dat gevoel van cynisme te keren 

en wel door de inwoners eerder, veel meer en daadwerkelijk te betrekken bij 

toekomstplannen en besluitvorming, maar ook door verantwoording af te leggen over het 

gevoerde beleid en nog te voeren beleid. Bestuurders maken op dergelijke wijze gebruik van 

kennis binnen de gemeenschap en creëren daarmee tevens draagvlak voor de 

beleidsontwikkeling in een vroeg stadium; samenspraak in plaats van inspraak, die pas 

plaatsvindt als het beleid al min of meer is vastgesteld. De burgers voelen zich op hun beurt 

door vroege participatie en inbreng van kennis meer gehoord, hetgeen het vertrouwen in de 

politiek ten goede komt.  

 

Gemeentebestuurders moeten positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. Dat vraagt 

ook dat inwoners in een vroeg stadium actief worden uitgenodigd mee te denken en mee te 
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doen. Van bestuurders en het CDA Asten wordt verwacht dat zij zich regelmatig in de 

samenleving laten zien en niet alleen rond verkiezingen. De “politiek” moet bij de inwoners 

zichtbaar zijn, proactief naar de inwoners komen en vraag gestuurd zijn vanuit de burgers. 

Het CDA Asten ijvert er voor hier daadwerkelijk vorm aan te geven. 

 

Het verkiezingsprogramma ‘Vóór en dóór Asten’ van het CDA Asten voor de periode 2018 – 

2022, dat een vertaling is van bovenstaande inleiding, is uit de volgende hoofdstukken 

opgebouwd: 

 

• WONEN 

• SOCIAAL DOMEIN 

• VEILIGHEID 

• JEUGD EN SPORT 

• SENIOREN 

• BUITENGEBIED 

• FINANCIEN 

• OVERIGE ONDERWERPEN 
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WONEN  

 

WONINGAANBOD                                                                                                                  

Het CDA Asten wil een gedifferentieerd woningaanbod met maatwerk voor de diverse 

categorieën bewoners, onder andere starters, ouderen en mensen met een zorgvraag. De 

gemeente kan dit samen met corporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen mogelijk 

maken en, waar mogelijk, ook ruimte bieden aan particuliere initiatieven. Ook voor burgers 

met de hogere inkomens moet een passend aanbod op de woningmarkt voor koop en huur 

aanwezig zijn. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de diverse woonwensen 

van burgers. 

 

In het kader van hun taak moeten de woningcorporaties zich, conform de afspraken met de 

gemeente, inzetten voor de realisering van de sociale woningbouw in zowel de hoofd- als de 

kleinere kernen. 

 

STARTERS  

Woningbouwprojecten moeten voldoende mogelijkheden bieden voor starters op de 

woningmarkt. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van betaalbare woningen met een 

starterssubsidie, de CPO-projecten op de Strohuls, het Hoekske en de Koestraat, 

startersleningen en zoals bijvoorbeeld het project Slimmer Kopen in Eindhoven. Bij een 

dergelijke constructie kunnen starters tegen een gereduceerde prijs een woning kopen. Als 

de woning wordt terug verkocht aan de organisatie, wordt het eventuele voordeel bij de koop 

later (deels) verrekend met de winst bij verkoop. Zo wordt het aantrekkelijk gemaakt voor 

starters om in het dorp te blijven wonen of terug te komen na een opleiding of baan elders. 

Voor jongeren geldt dat het CDA Asten zich blijft inzetten voor geschikte en vooral ook 

betaalbare woningen. Naast genoemde projecten kijkt het CDA Asten tevens naar nieuwe 

mogelijkheden op de woningmarkt. De jeugd heeft de toekomst, die moet in het dorp 

behouden blijven met daarnaast het mogelijk aantrekken van jongeren uit de regio. Op die 

manier blijft Asten ook in de toekomst een leefbare gemeente. 

 

“Vraaggericht en betaalbaar wonen (CPO)”  

 

SENIOREN 

Gelet op de toenemende vergrijzing dient veel aandacht besteed te worden aan geschikte 

huisvesting voor ouderen. Het gaat daarbij om zowel huur- en koopwoningen, 
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appartementen etc. Ook andere woonvormen, ook op het gebied van particulier initiatief, 

verdienen ondersteuning. 

Voor veel ouderen geldt dat zij in hun vertrouwde omgeving van hun oude dag willen 

genieten. Dit kan bereikt worden door goede regelingen voor zorg aan huis en aanpassing 

van bestaande woningen. 

 

Voor ouderen moeten er ook voldoende geschikte woningen zijn. Dat betekent dicht bij het 

centrum of dorpskern en gelijkvloers. 

 

Het CDA Asten wil vooral ook naar mogelijkheden kijken om dit te realiseren in de 

dorpskernen Heusden en Ommel, omdat daar met name het aantal geschikte woningen voor 

ouderen (zeer) beperkt is. 

 

WONINGZOEKENDEN MET EEN ZORGVRAAG 

Een actueel onderwerp is de burgers met een zorgvraag: bijvoorbeeld een verstandelijk 

beperking, verwardheid of dementie. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de 

burgers met dergelijke zorgvragen. Daar komt met ingang van 2020 de zorg voor inwoners 

met psychische problemen bij. Het CDA Asten pleit voor samenwerking met corporaties en 

diverse instanties om te zoeken naar oplossingen om het langer zelfstandig wonen en 

vormen van beschermd wonen te bevorderen. Ook de burgers met een zorgvraag dienen 

een plaats in de Astense gemeenschap te behouden. Ook in deze categorie woonvormen, 

verdient de ontwikkeling van particuliere en coöperatieve initiatieven ondersteuning. De 

gemeente Asten kijkt kritisch naar de vestiging van meer woonvoorzieningen binnen de 

gemeentegrenzen. Doelstelling is het stimuleren van het scheiden van wonen en zorg. 

Intramurale nieuwbouw wordt toegestaan, als hier een duidelijke en aantoonbare lokale 

behoefte voor is. 

 

“Langer, veilig thuis wonen” 

 

VLUCHTELINGEN 

De gemeente dient er op toe te zien dat huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus 

gerealiseerd wordt zonder dat de wachtlijst van andere woningzoekenden daarbij in het 

gedrang komt. 
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Met de komst van het nieuwe kabinet is het integratiebeleid overgedragen aan de 

gemeentes. Het CDA Asten is voorstander van een brede praktische integratie door werk, 

opleiding en wonen gecombineerd aan te bieden. Het CDA Asten is van mening dat deze, 

vooral praktische, benaderingswijze tot meer resultaat zal leiden.  

 

DUURZAAMHEID  

Zowel bij nieuwbouw als bij aanpassingen en renovatie heeft duurzaam bouwen en 

toepassing van nieuwe technieken op het gebied van energievoorziening hoge prioriteit. Het 

is bij nieuwbouw dan ook niet meer verplicht om bij de keuken een gasaansluiting te maken. 

Het CDA Asten ondersteunt activiteiten betreffend duurzaamheid. De gemeente Asten heeft 

helaas een achterstand op dit gebied opgelopen. De gevolgen van klimaatverandering en de 

opwarming van de aarde zijn als duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld de gevolgen van de enorme 

regenbuien en de hagelstorm op 23 juni 2016.  

 

Het CDA Asten zet ook in op natuureducatie. Duurzaamheid begint bij onze jeugd: kinderen 

en jongeren, eventueel via onderwijs etc. in aanraking laten komen met onze leefomgeving 

en het milieu.  

 

In voorkomende gevallen wordt het Waterschap gestimuleerd de afwateringen goed te 

onderhouden en in samenspraak met de gemeente buffers te creëren om wateroverlast te 

voorkomen. Van de burgers wordt gevraagd verstening van tuinen zoveel mogelijk te 

minimaliseren om het regenwater beter af te kunnen voeren. 

 

Nu is wonen meer dan een dak boven het hoofd, vandaar dat het volgende onderwerp goed 

aansluit. 

 

“Woningen klimaat neutraal” 
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SOCIAAL DOMEIN 

 

ZORG EN WELZIJN 

Mensen moeten zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren. Familie, vrienden 

en buurtgenoten spelen hierbij een belangrijke rol. Mantelzorg, vrijwillige en professionele 

zorg dienen elkaar te versterken. Het CDA Asten vindt vrijwilligerswerk en mantelzorg erg 

belangrijk. Het groeiend aantal mantelzorgers en vrijwilligers vormen in samenhang met 

elkaar een onmisbare schakel in het zorgproces. In dat kader pleit het CDA Asten dan ook 

voor het handhaven van het mantelzorgcompliment, zoals dit de afgelopen twee jaar in 

Asten is toegekend. Het CDA pleit ook voor de inzet van respijtzorg, waarbij uitgegaan moet 

worden van de persoon in kwestie, maatwerk binnen het mantelzorgbeleid. De beschikbare 

gelden voor mantelzorg dienen geoormerkt te worden en gelet op het grote aantal 

mantelzorgers moet ook worden gekeken of het steunpunt mantelzorg moet worden 

uitgebreid. Extra aandacht wordt gevraagd voor de jonge mantelzorgers. Voorkomen moet 

worden dat deze groep nadelige gevolgen ondervindt in het proces naar volwassen worden. 

Tot slot is het CDA Asten van mening dat de lokale overheid hier een voorbeeldfunctie in 

heeft. De gemeente Asten moet om die reden een mantelzorgregeling opzetten voor het 

eigen personeel (binnen het gemeentehuis en de organisatie Peelgemeenten). 

 

Omzien naar elkaar is van levensbelang. In de huidige samenleving zijn er veel mensen die, 

om welke reden dan ook, alleen zijn. Initiatieven die door burgers ontplooid worden om 

eenzaamheid te voorkomen, zullen ondersteund worden door het CDA Asten. Door tijdig 

hulp te bieden wordt voorkomen dat mensen geïsoleerd raken, in problematische 

schuldsituaties terechtkomen (bijvoorbeeld door een stapeling van zorgkosten) of gebrek 

hebben aan basale levensbehoeften. Er moet een actieve samenwerking zijn met en tussen 

professionele welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Ook moet het voor mensen makkelijk 

gemaakt worden bij de gemeente aan te kloppen met vragen op dit gebied (bijvoorbeeld door 

een stapeling van zorgkosten) of gebrek hebben aan basale levensbehoeften.  

  



   

8 
Verkiezingsprogramma CDA Asten, Heusden, Ommel - Vóór en dóór Asten 

In het kader van omzien naar elkaar pleit het CDA Asten ook voor het stimuleren van de 

inclusieve samenleving. De gemeente heeft een kartrekkersfunctie bij het uitdragen van 

concepten als dementievriendelijke gemeente, de opname van inwoners met een fysieke of 

mentale beperking en/of psychische stoornis in het alledaagse leven. 

 

Beoordeling van WMO-voorzieningen dient binnen de gestelde termijnen plaats te vinden. 

De zorgvrager moet terecht kunnen bij één klantvriendelijk en laagdrempelig loket en het 

resultaat van het gesprek tussen de inwoner en de gemeente moet uitmonden in een 

afspraak over de wijze van ondersteuning van de zorgvrager. Als blijkt dat een inwoner 

gebaat is bij professionele hulp, is het wenselijk dat er voor de hulpvrager 

keuzemogelijkheden zijn, zodat er voor iedere inwoner individueel passende zorg wordt 

geboden. Wat verbeterd moet worden, is de termijn waarop de inwoner antwoord op zijn 

vragen, van welke aard dan ook, krijgt of de aanvraag ingewilligd wordt. Ook moet actief 

gewezen worden op het feit dat een inwoner recht heeft op een cliëntondersteuner tijdens 

het zogenaamde keukentafelgesprek. 

 

De doelstelling is het langer (zelfstandig) thuis verblijven van hulpbehoevenden (zowel 

jongeren als ouderen) door het aanleveren van hulpmiddelen bijvoorbeeld huishoudelijke 

hulp, dagbesteding ter ontlasting van de mantelzorg in een voor de hulpbehoevende 

vertrouwde omgeving van eigen dorp of wijk. Deze dagopvang kan een laagdrempelig 

burgerinitiatief zijn, gerund door vrijwilligers met eventueel (lichte) professionele 

ondersteuning. Als zorgbehoevende mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen 

verblijven, leidt dit tot verhoging van hun welbevinden en op termijn tot kostenbesparing van 

dure geïndiceerde intramurale opvang (opvang binnen de muren van een instelling). 

Professionele organisaties moeten via het beleid ook worden gestimuleerd om intensieve 

samenwerking met vrijwilligersorganisaties op te pakken. Op die manier ontstaat een 

natuurlijke doorloop van laagdrempelige naar professionele ondersteuningsvormen. 

 

Met ingang van 1 januari 2020 worden gemeenten verantwoordelijk voor de taken 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het CDA Asten wil dat de gemeente dit 

vormgeeft met de Peelgemeenten. Bij voorkeur is er een beperkt aantal aanbieders voor 

deze specifieke zorg en wordt er actief door gemeenten gestuurd op de kwaliteit van zorg en 

de door- en uitstroom van inwoners naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Voor alle 

hierboven staande vormen van zorg geldt, dat het CDA Asten uitgaat van vraaggerichte 

zorg. Zorg op maat dus. 
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De kosten voor het sociaal domein dienen in balans te zijn met de inkomsten, die vanuit het 

rijk binnenkomen. De gemeente Asten heeft de taak om in de komende raadsperiode ervoor 

te zorgen, dat de taken op het gebied van zorg en welzijn budgetneutraal worden uitgevoerd. 

 

“Zorg op maat” 

 

JEUGDWET 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. 

Gelukkig zijn de meeste ouders in staat hun kinderen een veilige en gezonde gezinssituatie 

te bieden, maar een groep ouders (verzorgers) ervaart eenvoudige of complexe problemen 

bij de opvoeding. Ouders moeten dan laagdrempelige hulpverlening krijgen. Dit kan door 

middel van een opvoedondersteuner.   

 

Als ouders met jeugdigen onder de 18 jaar in aanmerking komen voor een PGB, moet dit 

binnen de daarvoor gestelde termijnen afgehandeld worden. Dit duurt nu vaak veel te lang 

waardoor ouders in onzekerheid verkeren wanneer zij ondersteuning kunnen inkopen.   

De gemeente, als verantwoordelijke voor het jeugdbeleid, moet in open sfeer samenwerken 

met de professionele organisaties die de daadwerkelijke zorg bieden. De gemeente dient 

daarnaast actiever samen te werken met scholen en huisartsen om de kosten in de 

jeugdzorg te beteugelen door juist in te zetten op netwerksamenwerking en preventie. 

 

WERK EN INKOMEN 

Een inkomen bij voorkeur door werk is van elementair belang voor mensen voor hun 

eigenwaarde en de mogelijkheid om een rol binnen de gemeenschap te spelen. Het aantal 

uitkeringsgerechtigden moet drastisch omlaag in de komende vier jaar en opnieuw op niveau 

zijn van het gemiddelde voor de omvang van een gemeente als Asten. Specifieke aandacht 

vraagt het CDA Asten voor een concreet plan om statushouders kansen te bieden op de 

arbeidsmarkt. 

 

In veel gevallen gaat schuldproblematiek gepaard met gezondheidsklachten. Het snel 

oplossen of voorkomen van schuldproblematiek vraagt om die reden grote aandacht. Het 

CDA Asten wil dat de gemeente initiatieven steunt, die vanuit de gemeenschap worden 

georganiseerd op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding. 
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VEILIGHEID 

 

TOEGANKELIJKE LEEFOMGEVING EN VERKEERSVEILIGHEID 

In het kader van toerisme en verkeersveiligheid ijvert het CDA Asten voor uitbreiding van het 

fietsplan. Een concreet plan betreffend de inrichting van een (al dan niet toeristische) 

fietsroute in en rond Asten, Heusden en Ommel. Op diverse plaatsen komen fietsstroken. 

Door het toenemende gebruik van de snelle elektrisch ondersteunde fietsen, E-bikes en 

scootmobiels moet bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening gehouden worden met de 

breedte van deze fietspaden. Fietspaden dienen goed onderhouden te worden en moeten 

goed verlicht zijn. 

 

Rond scholen zijn 30 kilometer zones ingesteld. Voorlichting aan ouders en kinderen die met 

de auto naar school gebracht worden is nodig om een veilige schoolomgeving te 

waarborgen. Schoolkinderen moeten verkeersles krijgen en praktische vaardigheden 

oefenen. Trottoirs en ook winkels en gebouwen dienen goed toegankelijk te zijn voor 

mensen met een fysieke beperking. Inwoners kunnen daarbij actief betrokken worden zodat 

eventuele onvolkomenheden (losliggende tegels etc.) aan de gemeente gemeld worden. 

Voorlichting aan de inwoners voor het gebruik van de App Buitenbeter zou vaker herhaald 

moeten worden. 

 

Verkeersknelpunten in het dorp zijn onder andere de Prins Bernhardstraat en de Wolfsberg.  

Parkeren aan één zijde zou al veel bijdragen aan de verkeersveiligheid. De verkeerssituatie 

aan onder andere de Burgemeester Wijnenstraat/hoek Langstraat dient met het oog op de 

veiligheid eveneens aangepast te worden. Het is niet altijd duidelijk hoe je als fietser veilig 

kunt oversteken. 

 

Ook moet gekeken worden naar de uitrit van de parkeerplaats aan de achterkant van 

winkelcentrum Het Kompas aan de kant van de Plus. Zowel naar links- als rechtsaf is de 

uitrit te hoekig, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. De oversteek van de 

Molenstraat naar de Schoolstraat over de Dijkstraat is gevaarlijk en ligt in een belangrijke 

schoolroute, hier moet iets aan gedaan worden.  

 

Het CDA Asten ijvert voor voldoende en veilig parkeerbeleid, dat gericht is op de toekomst.  
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Het CDA Asten pleit voor de opwaardering van de A67 en N279 door verbetering c.q. 

verbreding. Voor de economische ontwikkeling van onze Brainport regio is het noodzakelijk 

dat de bereikbaarheid gewaarborgd is. De Minister en de Gedeputeerde zullen hierop 

worden aangesproken. Een betere doorstroming is nodig om te voorkomen dat files 

ontstaan, waardoor reistijden fors langer worden en kop-staartbotsingen vaak voorkomen. 

Nu gebeuren er te veel ongelukken, wat ook extra inzet van de brandweer en ander 

hulpdiensten met zich meebrengt.  

 

BESTRIJDING CRIMINALITEIT 

De illegale activiteiten (zoals o.a. hennepteelt, drugsafval, de verhandeling daarvan en de 

daaruit voortvloeiende witwaspraktijken) kunnen resulteren in een bestendige machtspositie 

van de georganiseerde misdaad in de lokale economische sector met alle gevolgen vandien 

voor de lokale economie, sociale structuren en het gezag van bestuursorganen  

Er dient bewustwording gecreëerd te worden onder de burgers en ondernemers. Middelen 

dienen beschikbaar gesteld te worden voor uitgebreide publieksvoorlichting en verder heeft 

handhaving van regelgeving met specifieke aandacht voor ondernemers, die hun bedrijven 

beëindigen in het buitengebied, hoge prioriteit. Voorkomen moet worden dat de criminaliteit 

zich vestigt in de lege voormalige bedrijfsgebouwen. 

 

SOCIALE VEILIGHEID 

Het gevoel van veiligheid is belangrijk voor de inwoners. Meer politie en BOA's (bijzondere 

opsporingsambtenaren) op straat en handhaving van regelgeving kunnen daar een 

belangrijke bijdrage aan leveren. Het gebruik van groeps-buurtapps via Whatsapp bieden 

hiervoor eveneens diverse mogelijkheden. 

 

Goede straatverlichting draagt eveneens bij aan een gevoel van veiligheid. Het CDA Asten 

vraagt speciale aandacht voor de donkere plekken in onder andere het buitengebied.  

 

LEEFBAARHEID EN SOCIALE SAMENHANG  

Het CDA kan - vanuit haar traditionele uitgangspunten - bij uitstek een politieke beweging 

zijn/worden die in de samenleving participatie, initiatief, eigen verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en solidariteit bevordert. De sociale samenhang in dorpen/wijken heeft 

aandacht nodig zoals bijvoorbeeld het bevorderen van de gemeenschapszin en het 

voorkomen van eenzaamheid. 
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Belangrijk voor bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken, 

zijn de plaatselijke initiatieven vanuit de burgers. Deze blijven actieve ondersteuning 

verdienen. Een sociale samenhang in een buurt maakt dat mensen zich veiliger voelen, een 

goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Ostaderbuurt, een buurtopzet volgens het landelijke 

project ZorgSamenBuurt.  

 

Tevens maakt een goed onderhouden buurt dat dat bewoners zich prettiger en veiliger 

voelen. Het goed onderhouden van het groen en inwoners actief betrekken bij het opruimen 

van zwerfafval, zoals bijvoorbeeld door de lovenswaardige vrijwilligers van het SAS (Samen, 

Asten, Schoon), maakt mensen meer betrokken en verantwoordelijk voor de eigen buurt en 

verdient dan ook ondersteuning. 

 

Gemeenteraadsleden/bestuurders bewijzen zichzelf een grote dienst om deze 

burgeractiviteiten te stimuleren en waar nodig te faciliteren (WMO). Gezien worden op de 

“werkvloer van de gemeente die zij besturen” vergroot het bestuurlijk draagvlak. Datzelfde 

geldt onverkort voor het ambtenarenapparaat. 

 

“Vrijwilligers waarderen en ondersteunen” 
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JEUGD EN SPORT  

 

Kinderen zijn kwetsbaar en voorkomen dient te worden dat kinderen te veel binnen achter 

hun pc of de tv zitten. In die zin verdienen kinderen aandacht en een veilige leefomgeving. 

Een veilige leefomgeving houdt ook in dat er voldoende ruimte moet zijn om buiten te spelen. 

Voor een goede en gezonde ontwikkeling van de jeugd is het belangrijk dat er genoeg 

mogelijkheden zijn om te sporten. Sporten is gezond en draagt bij aan de lichamelijke 

ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen onvoldoende in 

beweging zijn. Overgewicht bij kinderen komt helaas steeds vaker voor en leidt tot hoge 

kosten van de volksgezondheidzorg. Sporten draagt bij aan het terugdringen van 

overgewicht en daarmee ook aan de kosten van de gezondheidszorg. Niet alleen draagt 

sport bij aan de gezondheid van de Astenaren, maar het heeft ook een groot sociaal effect. 

Sporten in teamverband bevordert de sociale ontwikkeling van mensen, het schept een band 

tussen team- en clubgenoten. 

 

Voor ouders met een minimuminkomen zijn er mogelijkheden om kinderen toch te laten 

sporten door een sportvoucher met daarnaast eventueel een aanvraag bij de Stichting 

Leergeld. Voor wat betreft de sportvouchers houden we het percentage van 110% 

vergoeding, verhogen naar 120% van het minimuminkomen. 

 

Het CDA Asten pleit voor initiatieven die sport en beweging promoten en bevorderen, waarbij 

maatschappelijke initiatieven op dit gebied ondersteund en gemotiveerd dienen te worden. 

Ook zouden er vouchers moeten komen voor culturele activiteiten. 

 

Het CDA Asten wil ook de aandacht vestigen op de zogenaamde “hangjongeren” die door 

hun gedrag op diverse plaatsen tot overlast zijn van bewoners. De gemeente zal activiteiten 

moeten ontwikkelen om te voorkomen dat het gedrag van de hangjongeren ontaardt in 

criminele activiteiten.  

 

De gemeente moet jongeren actief betrekken bij de ontwikkelingen in de dorpen zodat er ook 

ingespeeld kan worden op hun behoeften. Het jongerenwerk en de jongerenwerker zijn 

belangrijk hierin en kunnen hieraan bijdragen. Voor de oudere jeugd is het belangrijk dat er 

voldoende mogelijkheden zijn om uit te gaan. Ook moet er voor voldoende huisvesting voor 

jongeren gezorgd worden (zie wonen). 
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Investeren in de lokale economie is van belang zodat meer jongeren een baan in de eigen 

omgeving kunnen vinden en niet naar elders verhuizen. 

 

Extra aandacht wordt gevraagd voor jonge mantelzorgers (kinderen die de zorg dragen voor 

een zieke of hulpbehoevende ouder), een groep die vaak buiten beeld blijft maar waar heel 

veel van gevraagd wordt. Ook zij moeten de ruimte krijgen om zich voldoende te ontwikkelen 

zonder de last van de zorg. Ook moet er extra aandacht zijn voor kinderen uit een gezin, 

waarvan een van de gezinsleden gehandicapt of chronisch ziek is.  

 

“Sport en muziek voor iedereen” 
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SENIOREN 

 

Het aantal senioren groeit de komende jaren sterk en omdat ouderen steeds langer thuis 

blijven wonen, vraagt dit om een proactief beleid. Dit geldt op het gebied van woningbouw 

(leeftijdsbestendig bouwen, zie ook onder WONEN), maar ook pleit het CDA Asten voor het 

stimuleren en ondersteunen van aangepaste woonvormen voor ouderen, die niet meer 

zelfstandig kunnen wonen. 

 

Maar de verwachte groei van het aantal senioren biedt ook kansen. Op de eerste plaats voor 

de senioren zelf. Steeds meer senioren zijn vitaal en hebben na hun werkzame leven vrije 

tijd en willen zich inzetten voor de samenleving als oppas voor de kleinkinderen, als 

vrijwilliger bij een club of voor mensen in hun omgeving. De gemeente moet zorgen voor 

ondersteuning daar waar gewenst. 

 

Sommige senioren zijn echter beperkt door lichamelijke klachten of beginnende dementie. 

Het gemeentelijk WMO-loket dient hiervoor voldoende toegerust te zijn. Het welzijn/ 

welbevinden van deze groep ouderen verdient alle aandacht. Er moeten voldoende 

laagdrempelige opvangmogelijkheden zijn waar mensen zonder indicatie terecht kunnen 

voor gezelligheid en een fijne dagbesteding. Hiermee helpen we niet alleen de zorgvrager, 

maar ook de mantelzorger. 

 

Belangrijk is het gesprek met zorgvrager en mantelzorger zodat goed in kaart wordt gebracht 

wat nodig is en wat de eigen kracht is van de zorgvrager en diens omgeving. 

We moeten ervoor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, daarom blijft 

professionele hulp essentieel. Daar zijn voorzieningen voor nodig soms in de vorm van 

respijtzorg; tijdelijke opvang na bijvoorbeeld een operatie, maar ook huishoudelijke 

ondersteuning ter ontlasting van de mantelzorger. 

 

Ook mensen met (beginnende) dementie zullen langer thuis moeten blijven wonen. Dit 

vraagt van ons allemaal een bijdrage door een oogje in het zeil te houden. Goede 

samenhang in buurten kan hier veel aan bijdragen. Zorg voor elkaar is immers een van de 

uitgangspunten van het CDA Asten! In dit kader pleit het CDA Asten voor blijvende 

ondersteuning van onder andere het Alzheimer Café Peelland. 

 

  



   

16 
Verkiezingsprogramma CDA Asten, Heusden, Ommel - Vóór en dóór Asten 

Eenzaamheid is een steeds groter maatschappelijk probleem. Als je je eenzaam voelt of 

bent, ontwikkel je sneller (lichamelijke/geestelijke) klachten. Het CDA Asten vindt dat er 

vanuit de gemeente extra moet worden geïnvesteerd in het tegengaan van eenzaamheid, 

o.a. bijvoorbeeld door de zogenaamde “maatjesprojecten”. Dit moet gebeuren in 

samenwerking met thuiszorg, verenigingen (o.a. KBO, Zonnebloem, Rode Kruis, particuliere 

initiatieven) om zo tot een plan van aanpak te komen. In ieder geval dient de gemeente en 

het CDA Asten contacten te leggen c.q. te onderhouden met dergelijke instanties. Net als bij 

de jeugd dient beweging voor de senioren ook een punt van aandacht te zijn. In de 

verschillende dorpskernen zijn er al diverse initiatieven, al dan niet geleid door een 

professional, om de ouderen te motiveren meer te bewegen. Het CDA Asten zal dit 

zorgaspect positief kritisch volgen.  

 

Verder kijkt het CDA Asten de komende tijd naar vervoersinitiatieven vanuit de burgers. 

 

Gezien de toenemende digitale communicatievormen, ziet het CDA Asten er op toe, dat 

senioren niet verstoken blijven van gemeentelijke informatie. Het adverteren in Het 

Peelbelang wordt gehandhaafd om de senioren van relevante gemeentelijke informatie te 

voorzien.  
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BUITENGEBIED 

 

Asten heeft een relatief groot buitengebied, waar de functies economie, natuur en 

leefbaarheid elkaar treffen. De economische betekenis van de agrarische sector (zowel 

landbouw, veeteelt en glastuinbouw) in het buitengebied is erg groot. Bedrijven die gaan 

voor duurzaamheid, welzijn en milieu verdienen de ruimte, al dan niet in combinatie met 

andere economische activiteiten zoals toerisme en recreatie, zorg of kleinschalige 

bedrijvigheid. 

 

Veel agrariërs beëindigen hun bedrijf of moeten inkrimpen met als gevolg, dat veel stallen 

leeg komen te staan. Dit is niet goed voor de leefbaarheid van het buitengebied. Om 

verloedering en illegale praktijken tegen te gaan, kan kleinschalige industrie worden 

toegestaan, uiteraard wel met inachtneming van bestaande landbouwbedrijven. De 

plattelandseconomie dient in ere te worden gehouden met aandacht voor het sociale gezicht 

van het buitengebied; bewoners van het buitengebied dienen geprikkeld te worden hun 

bedrijven er goed uit te laten zien. 

 

Om de belasting voor de omgeving zo minimaal mogelijk te laten zijn (geur-, fijnstof-, 

ammoniakuitstoot) worden de visies van brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld de ZLTO, 

als leidraad gebruikt voor de regelgeving daaromtrent. 

 

In het kader van de leefbaarheid en volksgezondheid is terughoudendheid geboden bij 

agrarische initiatieven die dicht tegen woongebieden aan liggen. De provincie is een 

belangrijke partner in deze. De gemeente moet in zijn hoedanigheid kijken, hoe uitvoering 

gegeven kan worden aan het provinciaal beleid. Gebruik maken van subsidies voor 

verplaatsing of sanering van bedrijven en de regeling Ruimte Voor Ruimte moeten worden 

benut.  

 

“Minder regels en meer maatwerk” 
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ASBEST 

De gemeente stimuleert vanuit zijn positie de verwijdering van asbest zowel binnen de 

dorpskernen als in het buitengebied, zoals dat in de landelijke wetgeving voor 2024 is 

bepaald. Zij faciliteert hierin voorlichting omtrent de verwijdering van asbest en stimuleert dat 

particulieren (onder andere woningen binnen de bebouwde kom) en bedrijven asbest 

verwijderen. 

 

“Kortere, eenvoudigere procedures” 
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FINANCIEN 

 

Een gezonde financiële situatie is belangrijk om gemeentelijke doelen te realiseren. 

Inkomsten en uitgaven dienen in balans te zijn. Het CDA Asten vindt dat de financiële 

huishouding recht moet doen aan de belangen van vandaag, maar ook van morgen. 

Het CDA Asten kiest voor een sluitende en realistische begroting in lijn met het beleid van de 

afgelopen jaren; een huishoudboekje dat op orde en transparant is. In dat kader pleit het 

CDA Asten voor het opnieuw activeren van een rekenkamerfunctie. Een rekenkamer 

controleert zowel financieel als inhoudelijk door het gemeentebestuur beoogde en gevoerde 

beleid en beheer door te onderzoeken of de gemeente gedaan en bereikt heeft wat de 

gemeenteraad beoogde binnen de daarvoor beschikbare termijn. Ook de door derden 

ontvangen gelden worden getoetst op inzet en beoogde effectiviteit.  
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OVERIGE ONDERWERPEN 

 

VERENIGINGEN 

Het CDA Asten ziet het verenigingsleven als het “cement” van de samenleving. Om die 

reden pleit het CDA Asten ervoor om in de komende regeringsperiode niet op het 

verenigingsleven te bezuinigen. Indexering van subsidies zullen wij blijven toepassen voor in 

ieder geval niet-professionele instellingen. 

 

“Gemeentehuis voor iedereen” 

 

SAMENWERKING MET ANDERE GEMEENTES 

Het CDA Asten bezint zich in het kader van kostenbesparing, efficiency en kwaliteit omtrent 

samenwerking met omliggende gemeentes. De volgende vragen spelen een rol:  

- Wat MOET samen; 

- Wat KAN samen en  

- Wat KAN NIET samen?  

Afhankelijk van de antwoorden op de vragen, kan al dan niet voor samenwerking gekozen 

worden. Per dossier kan de vraag worden gesteld welke expertise noodzakelijk is, of die 

aanwezig is en of die in huis gehaald moet worden. Samenwerking met andere gemeentes 

kan in die zin de doelmatigheid verhogen en zorgdragen voor een betere kwalitatieve, 

doelmatigere en goedkopere afwikkeling van vraagstukken. In die zin pleit het CDA Asten 

voor intensieve samenwerking met naburige gemeentes voor waar dat mogelijk is zonder dat 

sprake is van een fusie dan wel een gemeentelijke herindeling. 

 

ONDERWIJS 

Het is van belang kinderen goed onderwijs krijgen, zij zijn per slot van rekening onze 

toekomst. Vanuit de toekomstige minimale groei van de Astense bevolking wordt het aanbod 

van het aantal scholen bezien en waar nodig aangepast. Hierbij dient kritisch gekeken te 

worden naar schoolhuisvesting en de behoefte aan scholen conform het aantal leerlingen. 

Schoolgebouwen in de kern Asten zijn bijna allemaal oud en er zijn te veel gebouwen voor 

het aantal kinderen in de toekomst. Er moeten nieuwe duurzame gebouwen komen, 

waardoor de kosten voor ‘stenen’ zo laag mogelijk zijn en er meer geld is voor daadwerkelijk 

onderwijs.  Met vier scholen in de kern Asten valt er nog wat te kiezen (katholiek/ 

openbaar, en diverse onderwijsvormen). De scholen in Heusden en Ommel blijven 

gehandhaafd. 
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DORPSRAAD OMMEL EN HEUSDEN 

Bij de ontwikkeling van gemeentelijke beleid, pleit het CDA Asten voor een periodiek 

onderhoud met genoemde Dorpsraad om die bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid 

nadrukkelijk te betrekken. 

 

Het CDA Asten pleit voor behoud van voorzieningen en (specifieke) woningbouw in de 

kernen. Tevens wordt de huisvesting van arbeidsmigranten kritisch gevolgd.  

 

CULTUUR 

"Samenleving die in cultuur investeert is een betere samenleving" aldus de Commissaris van 

de Koning in Brabant. De gemeente moet financiële ruimte bieden aan initiatieven op het 

gebied van cultuur. Cultuur kan verbindend werken tussen jong en oud, autochtoon en 

allochtoon en zo voor het cement in de samenleving zorgen. Het CDA Asten is van mening 

dat het cultuurbeleid van de gemeente op termijn herziening behoeft. 

 

“Sport en cultuur voor iedereen bereikbaar” 

 

November 2017 
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