VOOR ELKAAR, MET ELKAAR

Waarom dit programma lezen en waar gaat het over?
Om helder te hebben waar het CDA Bladel voor staat is een kort en bondig programma opgesteld.
Bladel doet het als gemeente op veel beleidsterreinen goed en we hebben een cultuur waarin we
naar elkaar omzien. Dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren.
Bij ons staat de gemeenschap centraal, de betrokkenheid van de mensen bij hun eigen dorp. Dat
verklaart onze slogan: MET ELKAAR, VOOR ELKAAR. Onze keuzes voor Bladel.

Waarom u dit programma door zou kunnen nemen? Nou, bijvoorbeeld om te weten:
- Waar het CDA de komende vier jaar in wil investeren
- Of de visie en uitgangspunten van het CDA bij u passen
- Of het CDA uw stem waard is.
We beschrijven aan de hand van onze vier uitgangspunten vanuit welke overwegingen
wij tot besluitvorming komen en we tillen zes lokale thema’s boven het maaiveld uit.
Onze uitgangspunten beschrijven we aan de hand van vier vragen:
A. Hoe geven we Bladel door?
B. Wie zorgt er voor dat we prettig leven in Bladel?
C. Hoe zien we naar elkaar om in Bladel?
D. Wat zijn de spelregels in Bladel?
De thema’s zijn:
1. Wonen, prettig en betaalbaar
2. Klimaatverandering en energietransitie, dé uitdaging voor de komende jaren
3. Leefbaarheid en dienstverlening, vijf sterke kernen
4. Economie, samen de handen uit de mouwen
5. Zorgen, goed voor elkaar
6. Bereikbaarheid, snel efficiënt en duurzaam

A Hoe geven we Bladel door?
Veel gaat goed in Bladel. De werkloosheid is laag, de gemeentefinanciën zijn op orde en de gemeentebelastingen behoren tot
de laagste in onze provincie. Inwoners investeren in zonnepanelen, de gemeentelijke gebouwen verbruiken steeds minder
energie, er is weinig achterstallig onderhoud enz.
Het CDA streeft naar een duurzame
balans tussen mens, milieu en een
gezonde economie en wil bij besluiten de belangen van toekomstige
generaties mee laten wegen. Wij
noemen dat rentmeesterschap en
dat is het eerste uitgangspunt van
het CDA.
Als de gemeente de komende jaren
besluiten neemt, dan gaan wij voor
oplossingen die bijdragen aan onze
lange-termijn doelstellingen. Geen
gewin op korte termijn als dit leidt
tot onevenredige kostenstijgingen
op langere termijn.

Het CDA streeft naar lage woonlasten
en gaat voor een duurzaam financieel
beleid. Als de woonlasten moeten stijgen,
dan maximaal met de inflatiecorrectie.

Veel gaat al goed, maar er moet ook nog
veel gebeuren om de gemeentelijke en
landelijke klimaatdoelstellingen te halen.
Als CDA willen we hier nadrukkelijk op
inzetten de komende jaren. Niet alleen
omdat we de dit moreel verplicht zijn aan
de generaties na ons, maar ook omdat
het slim investeren is. De economie van de
toekomst is immers een duurzame
economie. Een duurzame economie is ook
een lokale economie. Dat houdt ook in dat
we het vestigen van bedrijven in onze
gemeente stimuleren om werkgelegenheid dicht bij huis te creëren.

A Wat betekent dit in de praktijk?
CDA Bladel is voor:
+ Lage woonlasten (OZB-opbrengsten volgen maximaal de inflatie)
+ Duurzaam en lokaal voorbeeldgedrag door de gemeente
+ Initiatieven om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen
+ Een stappenplan om te komen tot een circulaire gemeente
+ De vestiging van bedrijven om werkgelegenheid dicht bij huis te creëren
+ Samenwerking met andere Kempengemeenten waarin iedereen zijn eigen identiteit
kan behouden.
CDA Bladel is tegen:
- Doorschuiven van de rekening naar toekomstige generaties
- Uitbreidende en startende bedrijven verwijzen naar andere gemeenten
- Opgaan in één grote Kempengemeente

B Wie zorgt ervoor dat we prettig leven in Bladel?
Het is prettig wonen in de gemeente Bladel. Je voelt je veilig, de wegen zijn goed onderhouden, mensen zien naar elkaar
om, we zijn goed bereikbaar, er zijn veel verenigingen, er is een goed ondernemersklimaat, enz.
Dat willen we allemaal graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Het CDA wil dat de gemeente daarin niet hindert,
maar juist dingen mogelijk maakt. Samen maken we dat Bladel is wat het is: een sterke samenleving!
Gaat alles goed dan? Nee, natuurlijk niet, maar in Bladel dragen alle inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, de
gemeente en vele anderen eraan bij dat we problemen niet doorschuiven of wegwuiven, maar gewoon oplossen.
Zo doen we dat in Bladel!
Als u CDA stemt, dan kiest u voor deze sterke samenleving zonder overbodige regels en bemoeizucht van de gemeente,
met volop ruimte om eigen keuzes te maken, een samenleving waarin we met elkaar problemen oplossen. Als de gemeente
de komende jaren besluiten neemt, dan zorgen wij voor oplossingen die bijdragen aan een sterke samenleving.
We geloven niet in een alomvattende overheid die alle problemen oplost en alle risico’s uitsluit. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor de zorg aan mensen, die zelf niet mee kunnen komen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een
sterk en prettig Bladel. Die samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingsleven en overheid noemen
we gespreide verantwoordelijkheid en dat is de tweede van de vier uitgangspunten van het CDA Bladel.

B Wat betekent dat in de praktijk?
CDA Bladel is voor
+ Beleid dat aansluit bij de tradities en gemeenschappen in Bladel, zoals carnaval,
kermissen, zomerfeesten en festiviteiten.
+ Vrijwilligerswerk blijven ondersteunen.
+ Verenigingen blijven ondersteunen
+ Uitnodigende infrastructuur voor wandelaars en fietsers.
+ Een goed onderhoud van de openbare ruimte.
+ Ontwikkelen van de Egyptische poort met sport/recreatieve activiteiten voor de inwoners
van onze gemeente en woningen die passend zijn in het gebied nabij de Leemskuilen
+ Verdere ontwikkeling van de Groene Long
+ Sportparken ook in de kleine kernen behouden voor gezamenlijk gebruik
CDA Bladel is tegen:
- Een overheid die teveel treedt in de vrijheden van de burger.
- Een overheid die bewoners aan hun lot overlaat.

C Hoe zien we naar elkaar om in Bladel?

Iedereen in onze gemeente is uniek. We verschillen van elkaar in leeftijd, in werk, in geloof, in afkomst, in inkomen, in
interesses, in politieke voorkeur enz. Die verschillen zijn leuk en inspirerend, maar soms ook lastig of vervelend. Verschillen
kunnen ertoe leiden dat er wij/zij- denken ontstaat en dat mensen buiten de boot vallen. Het CDA Bladel vindt het belangrijk
dat we verbonden zijn met onze medemens en compassie hebben. Dit noemen we solidariteit, het derde uitgangspunt van
het CDA Bladel.
CDA Bladel gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Als je talenten niet toereikend genoeg zijn en het op eigen kracht niet
lukt, garandeert de gemeente een sociaal minimum. Waar nodig vullen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties deze
behoefte aan. Voor deze vrijwilligers en organisaties heeft het CDA Bladel respect, waardering en bewondering!
CDA Bladel vindt het belangrijk om mensen dicht bij elkaar en de gemeente dichtbij mensen te brengen. Het is van belang
om te weten dat we met elkaar verbonden zijn en van daaruit in staat zijn tot het tonen van compassie voor elkaar en het
bieden van de juiste hulp en ondersteuning.

C Wat betekent dat in de praktijk?
CDA Bladel is voor:
+ Inzet op preventie en vroegsignalering
+ Zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners organiseren
+ Tijdig en efficiënt inzetten van Jeugdzorg
+ SBO-leerlingen worden thuis opgehaald met leerlingenvervoer
+ Stimuleren van participatie in de samenleving
CDA Bladel is tegen:
- Respectloos gedrag
- Zelfredzaamheid als doorgeschoten ideaal
- Wachtlijsten in de jeugdzorg
- Inwoners die tussen wal en schip vallen

D Wat zijn de spelregels in Bladel?
Op elk gebied van het leven, zijn regels nodig. In een gezin, in een sportvereniging en in de maatschappij. Spelregels zijn
echter geen doel op zich, maar een middel om ruimte te geven aan iedereen in de samenleving. Spelregels geven grenzen
aan over wat wenselijk is en wat niet. Van de gemeente wordt daarom duidelijkheid verwacht. Maak spelregels, daar waar
nodig of waar dat wettelijk verplicht is, maar geef ruimte aan inwoners en organisaties, daar waar het kan.
Daar waar inwoners en organisaties zelf spelregels afspreken en elkaar daarop durven aanspreken, is de overheid soms
minder nodig. We hebben dan ook vertrouwen in het zelfcorrigerend vermogen van de samenleving. Dat betekent echter
niet dat de overheid afwezig is. De overheid maakt dit juist mogelijk door het goede voorbeeld te geven, door inwoners en
organisaties aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag en door handhavend op te treden. Kortom, spelregels staan ten
dienste van de samenleving en niet andersom.
Bladel is een gemeente waarin de vijf kernen hun eigen identiteit hebben. We willen de sterke punten van de verschillende
kernen dan ook ondersteunen en stimuleren. De gemeente ondersteunt het ondernemende klimaat in de vijf kernen. Alleen
met de juiste voorwaarden kan de maatschappij floreren; aan de overheid de taak deze voorwaarden te creëren. Dit
noemen wij publieke gerechtigheid en dit is het vierde uitgangspunt.

Wat betekent dat in de praktijk?
CDA Bladel is voor:
+ Ruimte voor experimenten om gewenst gedrag te stimuleren, zoals het IJslands preventiemodel
+ Een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft in het naleven van regels
+ Een betrouwbare overheid
+ Meerjarige afspraken met organisaties van evenementen, zodat administratieve rompslomp vermindert
+ Handhaving als slot op de deur om ongewenst gedrag te beëindigen.
+ Preventieve aanpak van drugscriminaliteit
CDA Bladel is tegen:
- Inwoners en organisaties die zich onttrekken aan de spelregels zoals die in Bladel gelden.
- Een politie die slechts op afstand aanwezig is.

1. Wonen, prettig en betaalbaar

In Bladel is het prettig wonen en dat gunnen we jongeren ook. Helaas ervaren starters op de woningmarkt dat het lastig is
om een geschikte woning te vinden. Dat geldt voor tweeverdieners, maar helemaal voor degenen die op één salaris een
woning zoeken.
Als CDA willen we inzetten op een woningaanbod dat voorziet in de behoefte van alle inwoners, met name een passend
aanbod voor ouderen en een uitgebreider aanbod voor jongeren. Onze inzet is dat er voor alle doelgroepen voldoende
betaalbare en duurzame woningen beschikbaar zijn.
Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties moeten zorgdragen voor een goede spreiding, verduurzaming en
voldoende aanbod van sociale huur- en koopwoningen. Uiteraard worden daarbij dan ook afspraken gemaakt over de
verduurzaming van bestaande woningen. Voor senioren gaat het bij verduurzaming niet alleen over energieverbruik, maar
ook levensloopbestendigheid.
De woningbouwlocaties in onze gemeente dragen bij aan voldoende aanbod van kavels voor alle doelgroepen; van
huurwoningen tot en met vrijstaande koopwoningen.

1. Wonen, prettig en betaalbaar

Het CDA is voor:
+ Versnellen van voldoende bouwkavels voor alle doelgroepen
+ Meer huur- /koopwoningen die voldoen aan de vraag en betaalbaar zijn voor alleenstaanden,
starters en senioren
+ Zoveel mogelijk bouwen voor eigen inwoners
+ Actief grond aankopen en gefaseerd uitgeven
+ Extra aandacht voor betaalbare koopwoningen voor (alleenstaande) jongeren
+ Evenwichtige en structurele uitbreidingsmogelijkheden in alle kernen, zoeken naar nieuwe
bouwlocaties ook aan de rand van de kernen
+ Woningsplitsing makkelijker en aantrekkelijker maken
+ Koopgarantregeling voor starters om zo betaalbare woningen te behouden
+ CPO-beleid dat is ingezet evalueren en zonodig aanpassen
+ Voldoende groen en speelmogelijkheden in de wijken
+ Ontwikkeling van de Posthof met een supermarkt en woningen
Het CDA is tegen:
- Het verhogen van de woonlasten met meer dan de inflatie
- Bouwen voor leegstand; nieuwbouw moet passend zijn voor de toekomst
- Al het groen in de kernen laten verdwijnen door inbreiding
- Verloedering en leegstand
- Eigen inwoners noodgedwongen huisvesten in andere gemeenten

2. Leefbaarheid
Het CDA Bladel kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en doet mee.
Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het fijn wonen is voor iedereen, waar de openbare
ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.
Gemeenschapshuizen en verenigingen zijn de aanjagers van de leefbaarheid in iedere kern
Vrijwilligers en verenigingen
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid. De gemeente kan veel doen om het
vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit door bijvoorbeeld de regels voor
onkostenvergoedingen te versoepelen, de administratieve lasten te verminderen en trage procedures te
voorkomen. Vanuit de gemeente is er een contactpersoon voor iedere vrijwilligersorganisatie. Voor de
levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en
ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig.

2. Leefbaarheid
CDA Bladel is voor:
+ Behouden eigen identiteit van en voorzieningen in iedere kern
+ Gemeenschapshuizen in iedere kern
+ Sportparken behouden in kleine kernen en kwaliteit sportvelden verbeteren
+ Ondersteunen van verenigingen en evenementen
+ Toegankelijke speel- en beweegtuinen (ook voor mindervaliden en ouderen)
+ Groene ontmoetingsplekken (in de kernen)
+ Faciliteren van “ommetjes” rond dorpskernen
+ Natuurgebieden toegankelijk houden
+ Stimuleren van jeugdcarnaval en wagenbouwers
+ Inzetten op schonere en geluidsarme vliegtuigen
+ Vuurwerkshow in iedere kern met oudjaar
+ Inzetten van maatschappelijke stages
+ Statushouders die (naast taal en werk) deelnemen aan het verenigingsleven
+ Weekmarkten behouden
+ Meer losloopgebieden voor honden
CDA Bladel is tegen:
- Afschaffen van tradities
- Basisscholen die te klein gebouwd worden
- Onveilige verkeerssituaties bij o.a. scholen en sportparken
- Afsluiten van natuurgebieden voor recreatief gebruik
- Meer geluidshinder van Eindhoven Airport

3. Klimaatverandering en energietransitie
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde beter doorgeven aan ons nageslacht?
De klimaatopgave is één van de belangrijkste verkiezingsthema’s.
De economie trekt aan, de crisis is voorbij. De energiebehoefte neemt toe en als we niet oppassen
raken de klimaatdoelstellingen verder uit het zicht. Het wordt tijd om echte stappen te zetten. We
willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft met het verduurzamen van de gemeentelijke
gebouwen, ecologisch groenbeheer, circulaire economie, en als opdrachtgever. Ook hierin wil het
CDA de samenleving betrekken door bedrijven en bewoners voor te lichten en te stimuleren om
stappen te zetten richting een energieneutrale en circulaire economie. Inwonersparticipatie en
draagvlak zijn bij grootschalige projecten belangrijk.
De gemeente heeft als beleidsdoel met betrekking tot de energietransitie vastgesteld voor het jaar
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990.
Voor het CDA Bladel vormt dit doel de ondergrens. Als dit doel met de huidige inzet niet kan worden
gehaald, dan is intensivering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk. Als blijkt dat het doel van 49%
CO2 reductie niet haalbaar is met de huidige inzet, dan willen we als CDA Bladel onze verantwoordelijkheid
nemen en grootschalige energieopwekking overwegen.

3. Klimaatverandering en energietransitie

Het CDA is voor:
+ Energie neutrale gemeentelijke gebouwen
+ Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het gebied van energietransitie
+ Het via concrete maatregelen stimuleren van sanering asbestdaken zo mogelijk in
combinatie met plaatsing zonnepanelen
+ Stimuleren en faciliteren van zoveel mogelijk daken beleggen met zonnepanelen
+ Stimuleren van energieneutraal en gasloos bouwen
+ Uitbreiding van het aantal snellaadpalen en het tanken van waterstof
+ Grootschalige energieopwekking om het doel (49% CO2-reductie) te behalen
+ Onderzoek naar en medewerking aan opslag van groene energie in de vorm van
waterstof en productie van groene waterstof
+ Maatregelen om hittestress te voorkomen
+ Subsidiëren energieconsulent voor bedrijven
Het CDA is tegen:
- Korte termijn oplossingen die niet duurzaam zijn
- Beleidsnota’s zonder concrete uitvoeringsplannen
- Niks doen en doorschuiven naar de volgende generatie

4. Economie
Bladel heeft een sterke economie.
We hebben sterke troeven in handen: familiebedrijven, een gezond ondernemersklimaat,
toeristische trekkers, krachtige samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheid, mooie bedrijventerreinen, centrumwinkelgebieden met regionale aantrekkingskracht,
gratis parkeren voor fiets en auto. Deze uitgangspositie wil het CDA graag behouden en versterken.
Onderwijs en werkgelegenheid
Florerende bedrijven hebben werknemers nodig. Inwoners kunnen in de gemeente of de regio aan
het werk. Er is een mooie samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen en gemeente die wij graag
voortzetten.
Agrarische sector
Onze gemeente kent van oudsher een sterke agrarische sector. Wel zien we door
opvolgingsproblemen en toenemende regeldruk vanuit de overheid dat steeds meer agrariërs het
moeilijk hebben. Flexibiliteit waar het kan is voor onze agrariërs belangrijk. Uiteraard is de landelijk
wet- en regelgeving daarbij leidend. Juist de mix van agrarische bedrijven maakt dat zij op hun
eigen wijze hun bedrijf kunnen voeren. Dat willen wij behouden en in overleg met de sector ook
vaststellen hoe toerisme, bedrijfsopvolging en natuur met elkaar in evenwicht kunnen zijn.

4. Economie
Recreatie sector
Het mooie van Bladel is dat het een ideale combinatie is voor recreatie vol rust en activiteiten. Bladel biedt
diverse authentieke dorpjes, natuurgebieden en winkelgelegenheden. Het CDA is voor de voortzetting van
samenwerking met andere Kempengemeenten op toeristisch gebied. We willen inzetten op en faciliteren van
levensvatbare en volwaardige initiatieven voor diverse recreatieve activiteiten die passen in de Kempische
omgeving.
Duurzame economie
Als ondernemers keuzes maken om hun bedrijfsvoering te verduurzamen zonder dat dit negatieve effecten
heeft op de omgeving, dan willen we dat niet hinderen door te strikte gemeentelijke regels en voorschriften
Het CDA wil ondernemers juist uitnodigen om duurzame keuzes te maken. De ondergrens hierbij zijn de
wettelijk verplichte investeringen.

4. Economie

Het CDA is voor:
+ Gratis parkeren (met voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen)
+ Locatie zoeken voor een KBP2 omdat het huidige KBP vol raakt
+ Aantrekkelijke winkelgebieden in Bladel en Hapert
+ Opzetten van een grondstoffencentrum
+ Groeimogelijkheden voor lokaal gewortelde (familie)bedrijven
+ Maatwerk en goede invulling voor de vrijkomende agrarische gebouwen
+ Eerlijke huisvesting voor arbeidsmigranten
+ Behouden en versterken van (agrarische) bedrijvigheid in eht buitengebied
+ Perspectief voor gezonde agrarische bedrijven
+ Nieuwe grootschalige bedrijven toetsen op meerwaarde voor lokale economie
en samenleving
+ MKB-bedrijven ook behouden in de kleine kernen
Het CDA is tegen:
- Betutteling
- Economische ontwikkeling die roofbouw pleegt op mensen en grondstoffen
- Verhogen van de OZB behalve inflatiecorrectie

5. Zorg voor elkaar

Het CDA Bladel kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de
gemeente Bladel waarin we willen leven.
We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we goed
voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een
rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA Bladel zet in op
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn dat dat meer perspectief en
vertrouwen biedt dan een ieder voor zich maatschappij.
Senioren
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel mogelijk
tegen te gaan. We streven naar huisbezoeken voor ouderen door de ouderconsulent. We zetten extra in op
het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke stage.
Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als
vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.

5. Zorg voor elkaar
Jeugdhulp
In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Er ontstaan tekorten en er zijn
bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is
en wat valt onder gewone opvoeding. We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. We
maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude
aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers.
Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO.
Het alcohol en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Bladel is hoog. CDA Bladel wil dat ook de gemeente Bladel
hierin zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Toezicht en handhaven van het beleid “NIXS 18” in horecagelegenheden blijft de
inzet. Daarnaast ligt er een verantwoordelijkheid tot voorlichting en preventie van het alcohol- en drugsgebruik onder de
jeugd. CDA Bladel draagt het IJslands model/Kempenbranie een warm hart toe.

5. Zorg voor elkaar

Het CDA Bladel is daarom voor:
+ Inzet op preventie en vroegsignalering
+ Zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners organiseren
+ Samenwerking tussen verenigingen en andere instellingen
+ Behouden mantelzorgondersteuner, ouderenconsulent,
vrijwilligersondersteuner en jeugdcoach
+ Simpele laagdrempelige hulpaanvraag
+ Maatwerk
Het CDA Bladel is tegen:
- Vereenzaming
- Versnippering van zorg
- Nalaten van probleemoplossingen
- Zorg afbraak (minder zorg verlenen)
- Verborgen armoede

6. Bereikbaarheid
CDA Bladel wil investeren in goede bereikbaarheid. We willen dat het proces van het grootonderhoud van de N284
wordt versneld. Goede bereikbaarheid, ook voor mensen met een beperking, stelt mensen in staat om te
participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.
Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en
fijnmazig fietsnetwerk. Wij zetten in op de realisering van fietssnelwegen. In combinatie met de opkomst van de
elektrische fiets nodigen snelle routes uit vaker op de fiets te stappen en om langere afstanden af te leggen. Dit
vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu.
Goede bereikbaarheid van buurten, voorzieningen en bedrijventerreinen in landelijke gebieden is een groot goed.
Voor deze plekken zetten wij ons, samen met de provincie, in voor goede concessies voor het openbaar vervoer.
Wij zetten ons in voor de realisering van regionale OV-knooppunten, met goede overstapmogelijkheden en
bijbehorende voorzieningen (stalling fietsen, oplaadmogelijkheden elektrische fietsen, beschut overstappen).

6. Bereikbaarheid + mobiliteit

Het CDA is voor:
+ Versnellen van proces N284
+ Het behouden en uitbreiden van het routenetwerk voor wandelaars en
fietsers met aandacht voor mensen met een beperking
+ Kruising bij van Mossel (Hapert) adequaat aanpakken
+ Aanleggen van snelfietspaden en verbreden van bestaande fietspaden
+ Realisatie fietspad Broekenseind (samen met gemeente Eersel)
+ Goede ontsluiting van bedrijventerreinen (m.n. De Sleutel)
+ Hoogwaardige OV-verbinding ook naar Tilburg
+ Bermen deels maaien, goede balans veiligheid en biodiversiteit
Het CDA is tegen:
- Snelfietspad door het Heeleind
- Sluip- en vrachtverkeer in de kleine kernen
- Overlast van wegwerkzaamheden die tegelijkertijd plaatsvinden

Terugblik 2018-2022
Bereikte doelen uit verkiezingsprogramma 2018-2022:
-

Duidelijke en werkbare omgevingsvisie 1.1
Behoud van een zelfstandige gemeente Bladel
Realisatie MFA Hapert
Realisatie Den Herd naar de Mert
Realisatie nieuwe basisschool Hoogeloon
Uitgave mantelzorgcheque
Invulling gebied Groene Long Bladel
Versnellen woningbouw (naar ruim 375 woningen!)
Gezonde gemeentefinanciën
Leerlingenvervoer: Leerlingen van SBO en SO worden thuis
opgehaald

In de steigers gezet:
- Verbreden fietspad Cartierheide
- Betere doorstroming N284
- Invulling gebied Egyptische Poort
- Betere kwaliteit sportvelden

(Nog) niet bereikt:
- Bouwschuur Casteren
- Visie vrijkomende agrarische bedrijven
- Flinke slag op gebied van energietransitie
- Flinke impuls bouwen in Bladel

