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THUIS IN ASTEN, HEUSDEN EN OMMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN!: Nog meer en nog sneller bouwen, dat is het enige dat telt. Het CDA wil 
bouwen in alle drie de kernen, woningen voor starters realiseren, woningen voor senioren bouwen om de 
doorstroming op de woningmarkt te verbeteren én tijdelijke woningen bouwen bijvoorbeeld tiny houses 
om snel iets aan de woningnood te doen. 

 
HOOG TIJD VOOR BETAALBARE WONINGEN: laat inwoners naar eigen inzicht bouwen (in CPO), zorg voor 
een starterslening die met woningprijzen meegroeit, hou vast aan het anti-speculatiebeding en de 
zelfbewoningsplicht om speculeren met woningen tegen te gaan en de gemeente geeft zelf grond uit 
zodat inwoners zelf kunnen bouwen en ontwikkelaars geen (te) hoge prijzen voor nieuwbouwwoningen 
kunnen vragen. 
 
INVESTEER IN BRUISENDE CENTRA IN ASTEN, HEUSDEN EN OMMEL: maak van het Astense centrum een 
aantrekkelijker gebied met meer groen op de Markt, de Burgemeester Frenckenstraat en het Koningsplein 
en knap het Burgemeester Ploegmakerspark eindelijk op. Voor de kern van Asten kiest het CDA voor een 
zo autoluw mogelijke Markt. In Ommel en Heusden maken wij werk van eveneens groene pleinen, die we 
samen met de inwoners (verder) willen ontwikkelen, zodat dit ook bruisende centra worden of blijven. 
 
ER KOMT EEN NIEUWE SPORTHAL INCLUSIEF ZWEMBAD: de huidige sporthallen De Schop en de gymzaal 
Schoolstraat zijn afgeschreven. Hoog tijd voor vervanging. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met 
inwoners en gebruikers van de sporthallen een plan ontwikkelt voor een nieuwe sporthal inclusief 
zwembad, want een zwembad is nodig voor een dorp dat aantrekkelijk wil zijn voor jong en oud. Het CDA 
is voorstander van verplaatsing van de Schop naar bijvoorbeeld de omgeving van de Beatrixlaan. 
 
GEEF RUIMTE AAN DE LOKALE ECONOMIE: de lokale economie vraagt om meer bedrijfsruimte en dus is er 
noodzaak tot uitbreiding van het huidige bedrijventerrein. Het CDA wil die ruimte aan lokale ondernemers 
bieden en tevens investeren in de revitalisering van de huidige bedrijventerreinen en met ondernemers 
het gebrek aan de juiste handjes aanpakken.  
 
TRANSFORMATIE IN HET BUITENGEBIED MÉT ELKAAR: discussies over onteigening en uitkoop horen thuis 
in Den Haag. De transformatie van het buitengebied geven we in Asten, Heusden en Ommel met elkaar 
vorm. We bieden ruimte aan gezonde agrarische familiebedrijven en onderzoeken de ruimte voor 
moderne ruilverkaveling om de balans in het buitengebied te bewaren. Stoppende boeren begeleiden we 
naar een nieuwe invulling van de locatie met sloop van stallen om verpaupering in het buitengebied tegen 
te gaan. Verder gaan we gebiedsgericht aan de slag, daar waar het nodig is: Waardjesweg-Hazeldonk, 
Diesdonk, Kleine Heitrak, de Peel. 
 
VAN EVENEMENTENTERREIN TOT BOSSEN: TIJD VOOR MEER GROEN: voor iedere inwoner planten wij er 
één boom bij (17.000 in totaal), onze huidige bossen versterken we naar meer natuurbossen, de entree op 
de Heesakkerweg vanuit Someren wordt een laan met bomen en struiken en het Evenemententerrein 
vormen wij om tot één geheel als echt dorpspark. 
 
ASTEN ALS TOERISTISCHE PAREL: benut de potentie van Asten als toeristische gemeente door te 
investeren in (eenduidige) wandel-, fiets- en ruiterpaden. Het CDA staat voor blijvende steun aan het 
museum en meer campagne met ‘Land van de Peel’ om onze regio echt op de kaart te zetten. 
 
ASTEN STAAT VOOR AMBITIE: de gemeente Asten heeft de zaken financieel goed voor elkaar. Nu is het 
ook tijd om gedurfd te investeren in bovenstaande plannen. Maak werk van een mooie groene 
woongemeente, ga met inwoners en bedrijven aan de slag, werk resultaatgericht, tijd voor actie!  

ONZE SPEERPUNTEN VOOR 2022 – 2026   

 


