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Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van het CDA-Bladel. Middels deze nieuwsbrief hopen
wij onze zichtbaarheid als CDA Bladel te vergroten, naast onze activiteiten op social
media en in de PC55. U bent natuurlijk ook altijd van harte welkom bij onze
fractievergaderingen. Zie hiervoor de data op onze website www.cdabladel.nl

Opening MFA Hart van Hapert

Op 30 september jl. zijn onze CDA-raadsleden
aanwezig geweest bij de opening van MFA Hart van
Hapert. Een mijlpaal voor Hapert, voor de gemeente
Bladel, voor de hoofdgebruikers, de bouwers en de
vele verenigingen en stichtingen die voorheen van
Den Tref gebruik maakten! Op een centrale plek in het
dorp, met een verbouwde kerk als blikvanger en hele
ruime aanbouw daarbij. De nieuwe plek is prachtig
geworden. Maar dat is niet het belangrijkste doel. De
multifunctionele accommodatie zorgt er voor dat er
een nieuw, sociaal hart van Hapert ontstaat voor
inwoners van alle leeftijden.

Schaalsprong gemeente Bladel

Op dinsdag 4 oktober jl. organiseerde CDA Bladel
een discussieavond voor belangstellende inwoners
over de schaalsprong van de gemeente Bladel.
Vanwege de economische ontwikkelingen van de
Brainportregio (vooral ASML) is er een grote
behoefte aan extra woningen. Willen we als
gemeente Bladel extra groeien en zo ja, op welke
manier willen we dat eventueel doen?
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Een enthousiaste groep inwoners ging met elkaar en met onze raadsleden de
discussie aan over dit onderwerp. De inbreng van deze avond en de discussiepunten
zullen onze raadsleden meenemen in de besluitvormende raadsvergadering op 22
december a.s. De komende tijd zullen we meer van deze informatie- en
discussieavonden organiseren. We houden u hiervan op de hoogte!

Eerste half jaar van Nathalie Baijens

Deze maand is het een half jaar geleden dat ik
gemeenteraadslid werd.  Het begin was heel
hectisch: Ik moest nog uitwerken bij een
bijbaantje, het was allemaal nieuw en ik vond het
spannend, omdat ik niet zo goed wist wat ik kon
verwachten. Ik had natuurlijk wel een beeld van
hoe het een beetje gaat, maar de werkelijkheid is
toch weer anders. In principe werken we 6 weken
naar een raadsvergadering toe. Ik probeer dan
zoveel mogelijk te weten te komen over de
materie en probeer er een goede en duidelijke
mening over te vormen. De besluitvorming volgt

dan in de gemeenteraad. In die 6 weken is er echter nog veel meer te doen:
voorbereidende informatieavonden over stukken die in een later stadium aan de orde
komen, openingen, gesprekken met inwoners/organisaties, dorpsraden etc. etc. Ik
vind dat juist heel leuk, maar ik had niet verwacht dat er nog zoveel naast de
commissie- en gemeenteraadsvergaderingen zou zijn.
Aan het begin was ik ook wel gespannen of iedereen me wel serieus zou nemen: want
ja, ik ben toch nog maar 20 jaar! Dit is gelukkig allemaal meegevallen. Er wordt zeker
naar me geluisterd in onze CDA-fractie, maar ook in de gemeenteraad.
De samenwerking binnen onze fractie is heel goed. Vooral het onderlinge contact vind
ik fijn, lekker laagdrempelig en ontspannen. Ik leer elke vergadering weer meer. En
iedereen is ook bereid om mij te ondersteunen.
Wat ik dit jaar graag wil bereiken is om volledig mijn draai te vinden en meer te leren
over mijn commissie (commissie inwoners). Vooral alles rondom de verschillende
zorgwetten/-dossiers vind ik pittig. Van Pauline en Annemiek (die daar veel meer van
weten) leer ik elke keer een beetje meer. Ik zet me de komende 3,5 jaar met veel
plezier in voor de inwoners van de gemeente Bladel. Iedereen die in maart jl. op mij
heeft gestemd: bedankt!!
Kom gerust een meepraten of gewoon meeluisteren tijdens de fractievergadering van
CDA Bladel. Je bent welkom!
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Bestemmingsplan Lange Trekken Bladel

Het woningbouwproject aan de Lange Trekken
in Bladel kan de volgende fase in nu de raad
het bestemmingsplan heeft vastgesteld. In
een samenwerking tussen de CPO-vereniging,
de woningstichting, bouwbedrijf van
Gisbergen en de gemeente Bladel is er een
mooi plan tot stand gekomen. Als CDA Bladel
hebben wij aangeven dat er wat ons betreft ook méér woningen op deze locatie
ingetekend mogen worden. We zien liever meer woningen in het plan Lange Trekken
dan bv. in het plan Egyptische Poort. Ook hebben we aangegeven dat er meegedacht
mag worden met CPO-leden die hun beoogde woning, door de gestegen prijzen, niet
meer kunnen betalen. Wellicht kan de CPO wat minder grotere woningen bouwen en
wat meer kleinere.

Begroting 2023

In de aankomende raadsvergaderingen van 2 en 3 november bespreken we de
gemeentebegroting voor 2023 Dit is voor ons als raad hét moment om richting te
geven aan de plannen voor de komende jaren. Als CDA Bladel gaan we er in ieder
geval voor pleiten dat de OZB voor 2023 niet verhoogd wordt. Dus ook géén inflatie-
correctie die jaarlijks doorgevoerd wordt. Wij vinden het geen pas om op dit moment
de OZB te verhogen terwijl (een deel) van onze inwoners het steeds lastiger krijgt om
de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast staan we er als gemeente Bladel, door
degelijke financieel beleid, goed voor. Een ander concreet punt waar we aandacht
voor gaan vragen in de begroting is: extra geld voor de vervanging van de AED’s in
onze gemeente.

Vereniging Nederland (Inge van Dijk)

Ons Brabantse CDA Kamerlid Inge van Dijk heeft de
actie Vereniging Nederland opgestart om meer
aandacht te vragen voor onze verenigingen. Dit doet ze
o.a. door een enquête te verspreiden onder vereniging-
en. De uitkomsten hiervan gaat ze bespreken in de
Tweede Kamer. Als CDA Bladel vinden wij dit uiteraard
een erg goed initiatief, want onze verenigingen zijn het
kloppend hart van onze dorpen. Wij zullen, als CDA
Bladel, vaker verenigingen gaan bezoeken om te kijken
waar zij tegenaan lopen met (gemeentelijke)
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wetgeving, vrijwilligersbeleid of actuele problemen, zoals de hoge energiekosten van
accommodaties.

Wat speelt er de komende periode in de Bladelse politiek?

- Schaalsprong: zie artikel in deze nieuwsbrief.
- Grondstoffencentrum: zie info gemeente Bladel.
- Subsidieverordeningen algemeen.

In de CDA-fractievergaderingen van 23 november en 19 december a.s. worden de
standpunten van CDA Bladel voorbereid. Iedereen is hierbij van harte welkom. Kijk
voor locatie en tijd op de website www.cdabladel.nl. Besluitvorming vindt plaats in de
gemeenteraadsvergadering van 22 december a.s. U kunt de raadsvergadering volgen
of later terugkijken via de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl.

Wilt u meepraten en meedenken? Neem contact op met een van onze raadsleden!
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