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Levendige en leefbare wijken

Voorzieningen dichtbij huis

Voor het CDA is het behoud van voorzieningen in onze gehele gemeente
cruciaal voor de leefbaarheid. Een tekort aan woningen en het verdwijnen
van voorzieningen zet de leefbaarheid in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en
Liempde onder druk. Het CDA blijft zich hard maken voor levendige en
leefbare wijken en benadrukt hierbij het behoud van de eigen identiteit van
de kernen. We gaan voor een veilige, aantrekkelijke en toegankelijke
openbare ruimte, dit zorgt voor toenemende mobiliteit en ontmoetingen.
Ook digitale en mobiele bereikbaarheid zijn belangrijke voorzieningen voor
de leefbaarheid en veiligheid. Leefbaarheid heeft voor het CDA hoge
prioriteit.

Bereikbaar maken van voorzieningen

De voorzieningen
in de wijken en kernen in
;
standhouden is van groot belang. Blijvende aandacht
voor het|47/.
beschikbaar blijven van voorzieningen (zoals
een huisarts
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is essentieel
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de leefbaarheid in stand te houden.

Vervoersmogelijkheden binnen de gemeente moeten
op orde zijn, met name de mogelijkheden voor
senioren en mensen met een beperking. We brengen
de bestaande mogelijkheden verder onder de
aandacht.

Samen met de wijken aan de slag

Levendig buitengebied

Samen met wijkberaden en wijkorganen gaan we
werken aan een leefbaarheidsagenda. We betrekken
hen vroegtijdig bij beleid en ontwikkelingen.
Wijkgericht werken bouwen we verder uit.
Wijkmakelaars blijven hierin een belangrijke schakel.

We maken ons sterk voor een vitaal, veilig en
aantrekkelijk buitengebied. We geven (nieuwe)
ontwikkelingen de ruimte. We hebben daarom ook
initiatief genomen voor beleid ‘Vrijkomende Agrarische
bebouwing’ en gaan daarmee voortvarend aan de slag.

Winkelcentra in de wijken

Meer woningen binnen 5 jaar

Winkels in Esch, Liempde, Oosterhof en Selissen zijn
van vitaal belang voor de leefbaarheid. Deze moeten
we behouden en versterken door te faciliteren en te
investeren. We pakken samen uitdagingen zoals
uitbreiding, bereikbaarheid en parkeren op.

Woningbouw heeft grote invloed op leefbaarheid. We
staan voor een forse bouwopgave. Het is belangrijk dat
er zo snel mogelijk woningen gerealiseerd worden voor
jong en oud. We werken actief mee met
initiatiefnemers.

Onderhoud openbare ruimte
We willen een kwalitatief goede woonomgeving. De
openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en
toegankelijk zijn. We investeren daarom in veilige
stoepen, wegen en paden en zorgen voor een
regelmatig onderhoud van openbaar groen (bermen).

Ontmoeten en verbinden
We ondersteunen en stimuleren projecten om
generaties en culturen met elkaar in contact te brengen
in bijv. gemeenschapshuizen. Dit doen we in
samenwerking met maatschappelijke organisaties,
gemeenschapshuizen en vrijwilligers.

In iedere kern een basisschool
Een school draagt bij aan de leefbaarheid van alle
kernen. Het CDA wil dat de scholen in onze kernen
behouden blijven. Hiervoor is het belangrijk dat er in de
kernen snel woningbouw plaatsvindt. Wij gaan hiermee
aan de slag.

Verkeer en bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid in Boxtel is cruciaal voor onze inwoners en
ondernemers. De verkeerssituatie binnen onze gemeente blijft een groot
probleem. We moeten doorpakken met verkeersplannen. Gemotoriseerd
verkeer moet zo snel mogelijk richting de hoofdweg geleid worden zodat
wijken worden ontlast. Een structurele oplossing is noodzakelijk, waarbij
de bestaande wegenstructuur leidend is. M.n. voor Lennisheuvel, Ladonk
en Kalksheuvel is gezien de verkeersontwikkelingen de bereikbaarheid een
speerpunt. Voor de realisatie van structurele oplossingen zijn grote
(financiële) investeringen noodzakelijk. Uitvoering in fases is daarom de
enige reële mogelijkheid. Om dit financieel te kunnen uitvoeren, leggen
we reserves aan en bedenken we innovatieve oplossingen (zoals wegdek
van zonnepanelen) om in aanmerking te komen voor subsidies.

Rondwegstructuur binnen 10 jaar

Noordelijke en oostelijke ontsluiting

Wij willen een rondwegstructuur binnen 10 jaar. Alleen
een rondwegstructuur kan een permanente oplossing
bieden voor de verkeersproblematieken van nu en
toekomstige generaties. We moeten vaart maken en
met de noodzakelijk infrastructurele aanpassingen.

De druk op de Noord-Zuidas is groot. Verkeer gaat nu
dwars door de kern. Voor een integrale
verkeersoplossing is het nodig dat er naast een
oostelijke ook een noordelijke ontsluitingsweg
gerealiseerd wordt met een aansluiting op de A2.

Goede ontsluiting bedrijventerreinen

Eerst alle maatregelen, dan overweg

Goede bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen is
essentieel voor woon-werkverkeer, goederenvervoer
en voor hulpdiensten. Met name de ontsluiting van
bedrijventerrein Ladonk vereist nu actie en daadkracht.

Eerst moeten alle alternatieve maatregelen, dus VLK,
Tongeren en Keulsebaan gerealiseerd zijn voordat de
dubbele spoorwegovergang voor gemotoriseerd
verkeer afgesloten wordt.

Parkeerbeleid

Veilige wegen, heldere verkeersregels

De blauwe zones willen we behouden en waar mogelijk
zelfs uitbreiden. Duidelijke verwijzing naar
parkeermogelijkheden (fiets en auto) en het behoud
van de parkeerplaatsen in en rondom de Markt is
belangrijk voor de bereikbaarheid van het centrum.

We investeren in goed onderhouden stoepen, wegen
en fietspaden. Knelpunten worden snel opgepakt. We
zorgen voor eenduidige, heldere aanduiding van
verkeersregels en logische rijrichtingen. Naleving wordt
bevorderd door duidelijke regels en handhaving.

Snelfietsroute
De snelfietsroute moet op een veilige manier ingepast
worden. Belangen van Boxtel moeten we goed
verdedigen. De snelfietsroute mag niet zorgen voor
gevaarlijke kruisingen met fietsers in Boxtel. Iedereen
moet op een veilige manier kunnen fietsen.

Oplossing rotonde Boseind
De onveilige situatie bij rotonde Boseind pakken we
aan. Samen met inwoners en ondernemers van
Lennisheuvel wordt een keuze gemaakt voor een
structurele oplossing met een veilige fietsoversteek.

Geen knip bij Fellenoord
De plannen voor een knip bij Fellenoord vinden wij
geen verbetering, maar juist een verslechtering van de
bereikbaarheid van het Centrum. Het leidt wederom
tot meer kilometers voor de automobilist. Wij gaan niet
akkoord met deze plannen.

Of je nu veel of weinig te besteden hebt, starter of senior bent, het CDA
wil voor iedere inwoner van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde een
fijne woning in een prettige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat
onze inwoners keuzemogelijkheden hebben en dat er gebouwd wordt
naar behoefte. Woningbouw betekent ook leefbaarheid. Jeugd hoort
niet weg te trekken wegens een tekort aan woningen en senioren horen
zelf de keuze te maken of ze in een seniorencomplex of juist in een
gemixte omgeving willen wonen. We willen de woningbouwvereniging
meer ruimte geven om met de bouwopgave en de verduurzaming aan
de slag te gaan. Er moet een oplossing komen voor de hoeveelheid
regels voor woningbouwinitiatieven. Het CDA vindt het belangrijk dat
procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker en sneller
opgepakt worden.

Wonen

Meer woningen binnen 5 jaar

Overleg met omwonenden

De behoefte aan geschikte woningen voor jong en oud
is enorm. We denken actief mee met initiatiefnemers
en werken nauw samen met o.a. de
Woningbouwvereniging om op korte termijn zo veel
mogelijk woningen/appartementen te bouwen.

In de planningsfase (vroege fase) moet er al goed
overleg plaatsvinden en goed meegedacht worden met
omwonenden om bezwaarprocedures en vertragingen
zo veel mogelijk te voorkomen. Er moet nu al
gehandeld worden in lijn met de Omgevingswet.

Woningen voor iedere portemonnee

Flexibel aanbod en keuzevrijheid

Het CDA wil voor iedere doelgroep beschikbare
woningen. Sociale woningbouw is nodig om de
wachtlijsten weg te werken en geschikte woningen
voor senioren zijn nodig om de doorstroming op gang
te laten komen.

Inwoners moeten kunnen kiezen in wat voor soort
woning zij willen wonen. We willen een divers aanbod
van huur- en koopwoningen en sociale en vrije sector
huurwoningen.

Bouwen voor senioren

Meer kansen voor starters

We leggen de focus op een gevarieerd aanbod van
woningen/appartementen voor senioren. Hiermee
zorgen we ook voor doorstroming op de woningmarkt.
Belangrijk is de bereikbaarheid van voorzieningen en de
veiligheid van de leefomgeving.

We maken flexibele woonvormen voor starters
mogelijk door een daadkrachtige aanpak. Deze
woonvormen kunnen ook ingezet worden voor andere
doelgroepen (bijv. statushouders,
eenpersoonshuishoudens).

In eigen kern kunnen wonen
Er moet gebouwd worden om in eigen behoefte te
kunnen voorzien, dus grote projecten in de kernen
verdelen we over meerdere jaren. We willen bij
nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor
inwoners van de gemeente Boxtel.

Meewerken aan initiatieven
We omarmen particuliere wooninitiatieven en werken
actief mee aan nieuwe woonwensen. Nieuwe
woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te
ontwikkelen. Dit draagt bij aan de diversiteit en het
aantal woningen.

Huisvesting arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten moet humaan en
veilig. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij de
bedrijven en de uitzendbranche. We werken actief mee
aan initiatieven. We gaan streng handhaven op het
aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen.

Verenigingen en vrijwilligers

Het CDA is trots op alle vrijwilligers in onze gemeente. Vrijwilligers vormen
een onmisbare schakel en zijn essentieel voor de leefbaarheid van Boxtel,
Esch, Lennisheuvel en Liempde. Er wordt ontzettend veel werk door deze
vrijwilligers verzet, soms zonder dat het direct zichtbaar is.
We zien ook dat het lastiger wordt om vrijwilligers structureel te binden.
Mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces willen we stimuleren om
vrijwilligerswerk te doen dat bij ze past. We willen meer aandacht voor de
ondersteuning en waardering van vrijwilligers. Ons uitgangspunt is dat we
ideeën en voorstellen vanuit de samenleving stimuleren en ondersteunen. Als
een initiatief niet haalbaar is, wordt dit helder gecommuniceerd en samen
gekeken naar andere alternatieven.

Trots op onze vrijwilligers

Meer ondersteuning en minder regels

Bruisende gemeenschapshuizen

Het verenigingsleven en vrijwilligers zijn van grote
waarde voor onze gemeente. We willen meer
erkenning en meewerking. We blijven altijd in gesprek
met vrijwilligers en denken altijd mee in oplossingen.

We stellen inhoudelijke ondersteuning beschikbaar
voor vrijwilligers en organisaties. Procedures moeten
eenvoudiger en organisaties krijgen 1 contactpersoon
vanuit de gemeente.

Gemeenschapshuizen zijn belangrijke
ontmoetingsplekken. De Rots, De Walnoot, De Orion,
Kloosterhof, De Es, Serenade, Kinderboerderij en het
Hobbycentrum moeten daarom blijvend worden
ondersteund, dit kan ook met praktische zaken.

Binnensporters en sporthallen

Sportvoorzieningenniveau behouden

Activiteiten voor senioren

Het CDA vraagt blijvende aandacht voor binnensporters
die geen kantineopbrengsten hebben, maar wel hoge
huurkosten. Ook het aantal en de staat van onze
sporthallen blijven aandacht vragen.

Sport is een belangrijke activiteit en draagt bij aan
verbinding. Het huidige sportvoorzieningenniveau in de
gemeente willen we behouden. De voorwaarde hierbij
is dat accommodaties kwalitatief goed en veilig zijn.

Een goede bereikbaarheid van activiteiten is essentieel.
Voor senioren is het van groot belang dat activiteiten in
de nabije omgeving plaatsvinden. Voor het CDA heeft
dit blijvende aandacht.

Achterstallig onderhoud

Verduurzamen sportaccommodaties

Samen met de (sport)verenigingen/clubs moeten we
ervoor zorgen dat achterstallig onderhoud weggewerkt
wordt en accommodaties kwalitatief goed en veilig zijn.

Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van
complexen. Dit is tevens een goede manier om de
energiekosten te drukken. We stimuleren sportclubs bij
het verduurzamen door goede communicatie over de
mogelijkheden.

Armoede en eenzaamheid

Sociaal beleid
Het CDA gaat voor een sociaal beleid. De nadruk moet
liggen op persoonlijke gesprekken i.p.v. formulieren.
Goed functionerend maatschappelijk werk is heel
belangrijk. Duidelijke, begrijpelijke informatie over
regelingen en hulpverlening is een basisvoorwaarde.

Geen kind in armoede

Aanpak van armoede en eenzaamheid is kenmerkend voor het CDA. Voor ons
staat voorop dat iedereen mee moet kunnen doen. Armoede gaat vaak gepaard
met lichamelijke en geestelijke problemen, verstandelijke beperkingen en
taalproblemen/laaggeletterdheid. We vinden het vanzelfsprekend dat er een
vangnet is voor mensen in kwetsbare situaties, maar deze moeten wel goed te
vinden zijn. We zijn blij met organisaties als de Voedselbank, Voedseltuin,
Vincentius en St. Leergeld.
Er is veel eenzaamheid in onze samenleving. Het is een groot probleem die in
alle leeftijdscategorieën voorkomt, maar vooral senioren zijn een kwetsbare
groep. De KBO vervult al een belangrijke rol in de aanpak. Het CDA gaat
bestaande maatschappelijke en sociale verbanden versterken, belemmeringen
wegnemen en senioren stimuleren om op zoek te gaan naar sociale contacten.
Loket Wegwijs is een heel belangrijk aanspreekpunt, we moeten dit loket
daarom versterken, zodat inwoners op weg geholpen worden.

Iedereen telt mee

Juiste hulp op de juiste plaats

Deelname aan activiteiten is belangrijk voor een sociaal
netwerk. Financiën mogen geen belemmering vormen
om deel te nemen. Het is voor veel inwoners moeilijk
om een weg te vinden in alle regelingen; hulpverlening
is versnipperd. Dit moet makkelijker en effectiever.

Bestaande voorzieningen brengen we helder en
overzichtelijk onder de aandacht. De sociale kaart
(overzicht van instellingen) van de gemeente moet
actueel en makkelijk vindbaar zijn. Hulp moet
bereikbaar en praktisch zijn met eenduidige regels.

Ondersteunen initiatieven

Huisbezoeken

Veel kinderen leven in armoede, dit is onacceptabel.
Goede samenwerking met scholen en andere
organisaties is noodzakelijk. We betrekken kinderen in
de strijd tegen kinderarmoede, zij weten waar ze
tegenaan lopen en behoefte aan hebben.

Het CDA steunt maatschappelijke initiatieven voor
armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Dit kan d.m.v.
subsidies, huisvesting of andere praktische hulp. Voor
hen dient 1 aanspreekpunt te zijn waar ze terecht
kunnen en integraal geholpen worden.

Breed samenwerkende organisaties

Mogelijkheden onder de aandacht

Er zijn veel soorten regelingen en hulpverlening, maar
de hoeveelheid zorgt er ook voor dat veel mensen, hun
weg niet kunnen vinden. Goede samenwerking tussen
maatschappelijke organisaties is noodzakelijk om
preventief en gericht aan de slag te kunnen.

Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties
die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en
eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en
betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden. Hierin
is Loket Wegwijs een belangrijke schakel.

Het is belangrijk dat senioren de mogelijkheden kennen
en weten waar ze moeten zijn. Er moeten voldoende
vormen van dagbesteding zijn. Indien mogelijk
organiseren we huisbezoeken zodat problematieken
eerder gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Preventief beleid
De gemeente moet focussen op preventief beleid,
richten op het voorkomen dat mensen in
problematische schuldsituaties raken. Afspraken maken
met organisaties zoals de woningbouw m.b.t. tot tijdige
signalering van huurschulden.

Zorg en mantelzorg

De behoefte aan zorg neemt toe. Door preventie en maatwerk kunnen we
mensen gericht en tijdig helpen. Wie zorg nodig heeft, helpen wij de weg te
vinden in het woud van voorzieningen en regelgeving. Thuiszorg moet voor
degenen, die daar behoefte aan hebben een zekerheid zijn, bij voorkeur met
een bekende verzorgende. Het CDA investeert in een dementievriendelijke
gemeente, in woord en daad.
De zorg is ondenkbaar zonder de inzet, liefde en aandacht van mantelzorgers.
Wij hebben daar grote waardering voor en willen mantelzorgers goed en
professioneel ondersteunen.
Jongeren die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg,
zonder wachtlijsten.

Zorg dichtbij huis

Eigen regie, kracht en keuze

De nodige (zorg)voorzieningen moet zo veel mogelijk
dichtbij huis plaatsvinden. In de wijken moeten
dergelijke voorzieningen aanwezig zijn.

Zorg betekent maatwerk leveren. Eigen regie, kracht en
keuze staat voorop. Cliëntondersteuning brengen we
beter onder de aandacht.

Ondersteunen mantelzorgers

Dementievriendelijke inrichting

De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. We
willen mantelzorgers op professionele wijze
ondersteunen en zo weinig mogelijk belasten met
administratieve verplichtingen. Zorgen voor voldoende
vormen van dagopvang is essentieel.

We willen goede voorlichting, een dementievriendelijke
inrichting en aandacht voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers zodat mensen met dementie zo lang
mogelijk mee kunnen doen.

Mantelzorgwoningen

Grip op jeugdzorg

We faciliteren en zorgen voor snellere behandeling van
aanvragen voor mantelzorgwoningen.

We willen meer grip op de financiën van de jeugdzorg
door het invoeren van een dashboard. We maken
harde afspraken met jeugdzorgaanbieders en voeren
adequate controle uit op de financiën.

Dagopvang en respijtzorg
We zorgen voor voldoende en gevarieerde
mogelijkheden van dagopvang en respijtzorg zodat
mantelzorgers ontlast kunnen worden en niet over hun
grenzen heen gaan. Vervoer dagopvang/respijtzorg
moet makkelijk en hulp moet van deur tot deur.

Zorg voorop en geen bureaucratie
Beperkte financiële middelen mogen nooit leiden tot
zorgmijding. Een goede vangnetregeling is hard nodig.
Administratieve verplichtingen rondom de zorg moeten
zoveel mogelijk beperkt worden en laagdrempelig zijn.

Meer gelden jeugdzorg
Er moet blijvend worden gelobbyd in Den Haag voor
structureel meer gelden voor jeugdzorg. De kosten die
de instelling La Salle met zich meebrengt, mogen niet
alleen ten laste komen van de Boxtelse gemeenschap.

Iedereen moet zich veilig voelen en veilig over straat kunnen. Het CDA
richt zich op het tegengaan van criminaliteit die zowel grote als kleine
impact heeft zoals woninginbraken, drugs en geweld, maar ook op
thema’s als overlast in de openbare ruimte en de verkeersveiligheid.
Door actief handelen en krachten te bundelen werken we aan een veilige
omgeving.

Veiligheid

Handhaving
Wij pleiten
; voor strengere handhaving met name in het
verkeer (zoals de 30km-zone en dumping van illegaal
huisvuil).|47/.
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Personen met verward gedrag
Er is een toename van mensen met verward gedrag.
Hulp moet snel bereikbaar zijn zonder formele
procedures. Voor inwoners moet duidelijk zijn wie ze
moeten bellen wanneer ze te maken hebben met een
persoon met verward gedrag.

Maatregelen tegen Giftreinen
We streven naar vermindering van goederentreinen
met gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten moeten optimaal
voorbereid zijn, goede inventarisatie van de huidige
situatie is essentieel. Daarnaast zijn maatregelen nodig
om overlast van geluid en trillingen te verminderen.

Aanpakken drugscriminaliteit
Strenge handhaving en actieve bestrijding van
drugscriminaliteit en drugsoverlast in de gehele
gemeente (zeker ook in het buitengebied).

Cameratoezicht waar nodig
Als er in een bepaald gebied een (verwachte) toename
is van onveilige situaties, wordt cameratoezicht ingezet
(binnen de kaders van de wetgeving).

Buurtinitiatieven
Betrokkenheid van inwoners bij een veilige
woonomgeving is belangrijk. Initiatieven zoals een
buurt WhatsApp-groepen stimuleren we.

Goede voorlichting en preventie
Inwoners krijgen goede voorlichting en informatie over
preventieve maatregelen. Met name voor senioren is
voorlichting over veiligheid in en buiten huis belangrijk.

Onderhoud openbare ruimte
De openbare ruimte moet veilig zijn. Zorgen voor
voldoende verlichting en bij het onderhouden van
openbaar groen (incl. bermen) moet het voor
verkeersdeelnemers veilig en moet er een goed uitzicht
zijn.

Wijkagenten zichtbaar in de wijken
Wijkagenten zijn ontzettend belangrijk voor onze
gemeente, ze zijn de ogen en oren van de wijk. We
willen dat wijkagenten zo veel mogelijk zichtbaar zijn in
de wijken.

Het CDA heeft veel plannen en ambities, maar de realiteit is ook dat de
gemeente Boxtel er financieel niet goed voor staat. Het maken van
drastische en pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk. We gaan hiermee
samen met inwoners en ondernemers aan de slag. In het gehele proces
van de Kerntakendiscussie is het belangrijk om beslissingen te
nemen voor de lange termijn. We moeten toekomstbestendige
beslissingen nemen waarbij we met elkaar vaststellen waar de gemeente
Boxtel voor staat en wat onze inwoners, organisaties en ondernemers
van de gemeente kunnen verwachten.

Financiën

Financiën binnen 2 jaar op orde

OZB niet meer dan trendmatig

Reserves aanleggen

De gemeente Boxtel staat er financieel slecht voor. Er
moeten drastische keuzes gemaakt worden. Voor hoge
ambities is financieel geen ruimte meer. We zullen aan
de slag moeten met de Kerntakendiscussie. Het moet
duidelijk zijn waar de gemeente Boxtel voor staat.

We streven ernaar de OZB niet meer dan trendmatig te
verhogen. De OZB mag niet gezien worden als sluitpost
van de begroting. Lastenstijgingen voor inwoners en
ondernemers worden zoveel mogelijk voorkomen.

De komende jaren wordt een bestemmingsreserve
gevormd om (grote) voorzieningen te kunnen
financieren, die noodzakelijk zijn (o.a. wegen). We
mogen dit niet uitstellen naar toekomstige generaties.

Beperken inhuur externe krachten

Sparen voor de toekomst

Ambtelijke samenwerking

Externe krachten worden alleen ingehuurd na
zorgvuldige analyse en indien de nodige specifieke
expertise niet binnen de ambtelijke organisatie
aanwezig is. We voorkomen dat inhuur van krachten
structureel wordt.

De gemeente heeft een buffer nodig om financiële
tegenvallers op te kunnen vangen. Het is belangrijk om
te sparen en reserves aan te leggen. We zorgen voor
voldoende weerstandsvermogen.

De ambtelijke samenwerking met Sint-Michielsgestel
heeft op dit moment nog niet de gewenste resultaten
gebracht. We zullen moeten kiezen: stoppen met de
ambtelijke samenwerking of een bestuurlijke fusie.

Prioriteiten stellen en keuzes maken

Lokaal wat kan, regionaal wat moet

Sociale gemeente

Samen met onze inwoners, organisaties en
ondernemers gaan we aan de slag met de
Kerntakendiscussie. We moeten weer zorgen voor een
financieel gezond Boxtel. Er is geen ruimte voor
projecten in de hobbysfeer.

We willen meer grip op de vele intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke
regelingen) en willen zaken die lokaal geregeld kunnen
worden, ook lokaal regelen. Intergemeentelijke
samenwerking moet meerwaarde voor Boxtel hebben.

Het CDA gaat voor een sociale gemeente en een sociale
aanpak van de bezuinigingen. Inwoners en
voorzieningen ontzien we zoveel mogelijk van
bezuinigingen.

Werk en economie

De gemeente Boxtel is een werkgelegenheidsgemeente: de vele
bedrijven vormen de basis voor een goed economisch klimaat. We
zijn trots op de vele bedrijven die Boxtel rijk is.
Het CDA wil ondernemers de mogelijkheid geven tot innovatie en
groei en wil mensen actief begeleiden naar werk. Iedereen moet
kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en de kans
krijgen om een eerlijk inkomen te verdienen. Het CDA pakt een
actieve rol bij het bestrijden van werkloosheid en het creëren van
werk.

Coronacrisis

Minder regeldruk voor werkgevers

De gevolgen
van de Coronacrisis zijn op dit moment
;
nog niet te overzien. De economische gevolgen zullen
enorm zijn
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We willen de lokale economie stimuleren en goed
samenwerken met werkgevers/bedrijven. We bieden
werkgevers/bedrijven ondersteuning waar mogelijk,
bijv. door de regeldruk te verminderen.

Krachtige lokale economie

Re-integratie en omscholing

Met de kracht van ons huidige bedrijfsleven en onze
gunstige ligging proberen wij actief nieuwe innovatieve
bedrijven zich in Boxtel te laten vestigen. Opdrachten,
die wij als gemeente lokaal kunnen laten uitvoeren,
worden lokaal aanbesteed.

Er moeten voldoende mogelijkheden worden gecreëerd
voor re-integratie in het arbeidsproces.
Vrijwilligerswerk kan hier een bijdrage aan leveren. Wij
pleiten voor omscholing (bijscholing) voor
veelgevraagde functies in zorg, ambachten en ICT.

Samenwerking intensiveren

Beschutte werkplekken

Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en
gemeente moeten we intensiveren. Goede lobby in de
regio vergroten de kansen voor onze ondernemers en
bedrijven.

Voor mensen met een beperking zijn sociale
werkvoorzieningen een groot goed. Voor mensen die
niet in staat zijn in het reguliere bedrijfsleven te
functioneren, hoort de mogelijkheid op een beschutte,
sociale werkplek te blijven bestaan.

Leer/werkplekken voor jongeren
Jeugdwerkloosheid pakken we actief aan. Meer
leer/werkplekken voor jongeren kunnen o.a. gecreëerd
worden door goede verbindingen te leggen tussen
onderwijs en bedrijfsleven.

Flexplekken creëren
Veel ZZP’ers en startende ondernemers hebben
behoefte aan kleinschalige, laagdrempelige ruimtes en
flexplekken. We onderzoeken mogelijkheden in
openbare (gemeentelijke) gebouwen, bijv.
gemeenschapshuizen en 2e verdieping gemeentehuis.

Thuiswerken
Er is een toename in werknemers die vanuit huis
werken. Investeren in goed en snel internet/glasvezel
blijft belangrijk. We werken mee met inwoners en
ondernemers die vanwege het thuiswerken wijzigingen
moeten aanbrengen aan hun woning.

Bedrijventerreinen

De gemeente Boxtel kent goede bedrijven die voor veel
werkgelegenheid zorgen voor onze inwoners. Zij dragen bij aan de
vitaliteit en de leefbaarheid binnen onze gemeente.
Het CDA waardeert ondernemerschap en wil bedrijven en ondernemers
optimaal ondersteunen, stimuleren en de ruimte geven. Een goede
samenwerking met onze ondernemers staat voor ons centraal.
Ontwikkelingen op deze bedrijventerreinen zullen altijd in overleg en
samenwerking met deze ondernemers gebeuren.
In samenspraak met de ondernemers en de provincie wordt gestreefd
naar een effectieve invulling van de beschikbare ruimte op bestaande
bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen bereikbaar

Veilige bedrijventerreinen

Huisvesting arbeidsmigranten

Het CDA investeert in goede bereikbaarheid van onze
bedrijventerreinen. Met name voor de bereikbaarheid
van Ladonk moeten adequate maatregelen getroffen
worden zoals een noordelijke ontsluiting naar de A2.

Bedrijventerreinen moeten veilig zijn, ongewenste
activiteiten voorkomen, maar ook een goede
bereikbaarheid zodat hulpdiensten altijd snel ter
plaatse kunnen zijn.

Invulling Vorst B: geen Biomassaplein

Vorst B ontwikkelen tot industriegrond

Kritische analyse van de bestemming van Vorst B is
noodzakelijk. Wij zien geen nut en noodzaak voor een
Biomassaplein en vinden dit financieel niet
verantwoord. Er is een gebrek aan bedrijventerreinen,
de huidige bestemming leidt tot leegstand.

Samen met Boxtelse ondernemers willen we Vorst B
ontwikkelen tot industriegrond.

Actieve samenwerking en goede lobby in de regio
vergroten de kansen voor ondernemers en bedrijven.
Bijv. Brainport en Agri Food. Actief
accountmanagement is een vereiste.

Samenwerken met de provincie

Samenwerking intensiveren

VION

Goede samenwerking met de provincie biedt kansen.
We spelen actief in op nieuwe ontwikkelingen en
sluiten aan bij de mogelijkheden.

We willen een goede samenwerking met
werkgevers/bedrijven. Vraagstukken zoals
bereikbaarheid en bedrijfsvesting pakken we
voortvarend, in overleg, op.

Wij willen dat VION maatregelen treft tegen
stankoverlast en verantwoordelijkheid neemt in
huisvesting arbeidsmigranten. De gezondheid van
werknemers staat voorop. Er moeten afspraken over
gemaakt worden en streng op worden gehandhaafd.

Veel bedrijven in Boxtel maken gebruik van
arbeidsmigranten. Het gebrek aan huisvesting geeft
problemen. Dit vormt een remmende factor op de
economische groei. Creatieve oplossingen zijn
noodzakelijk. Wij werken actief mee aan initiatieven.

Aansluiten bij regionale kansen

Levendig en gastvrij centrum

Een levendig centrum met goede horeca en een divers winkelaanbod
is belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. De
bereikbaarheid van voorzieningen en winkels in het centrum moet
worden bevorderd door goede parkeervoorzieningen voor auto’s en
fietsen. Goede bereikbaarheid heeft voor ons prioriteit. Het plan
Rechterstraat is aangenomen. We ondersteunen ondernemers die
activiteiten ontwikkelen. Samen met het centrummanagement,
(horeca)ondernemers en inwoners gaan we aan de slag voor een
levendig, gastvrij en bereikbaar centrum.

Parkeerbeleid

Leegstand aanpakken

Bereikbaarheid en duidelijke regels

De blauwe
; zones willen we behouden en waar mogelijk
zelfs uitbreiden. Duidelijke verwijzing naar
parkeermogelijkheden
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Leegstaande panden moeten snel opgevuld worden.We
willen dat bestemmingen op panden snel en eenvoudig
gewijzigd kunnen worden als een eigenaar dat wenst.
Er moet hier flexibel mee worden omgegaan.
Pandeigenaren krijgen actieve medewerking.

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor het centrum.
Er blijft veel onduidelijkheid over de geldende regels,
we zorgen voor heldere aanduiding van verkeersregels
en logische rijrichtingen. Naleving hiervan wordt
bevorderd door duidelijke regels en handhaving.

Veiligheid fietsers en voetgangers

Verwijzing parkeermogelijkheden

Om het centrum veilig, bereikbaar en aantrekkelijk te
maken moet duidelijk zijn wat de regels zijn voor
fietsers en voetgangers. De afgesproken maatregelen
hierover moeten gehandhaafd worden.

Duidelijke verwijzingen naar parkeermogelijkheden
(kort en lang) in en rond het centrum en station is
vereist. Bijzonder aandacht ook voor invalide
parkeerplaatsen. Het centrum moet voor iedereen
goed bereikbaar zijn.

Een forse uitbreiding van het aantal fietsenstallingen op
verschillende plekken in het centrum is hard nodig voor
een veiliger en aantrekkelijker centrum. Wenselijkheid
van een bewaakte fietsenstalling wordt onderzocht.

Stationsstraat als toegangspoort

Geen knip bij Fellenoord

Markt

We werken samen met inwoners, ondernemers en
vastgoedeigenaren van de Stationsstraat aan een
levendige toegangspoort naar het kernwinkelgebied.

De plannen voor een knip bij Fellenoord vinden wij
geen verbetering, maar juist een verslechtering van de
bereikbaarheid van het Centrum. Het leidt wederom
tot meer kilometers voor de automobilist. Wij gaan niet
akkoord met deze plannen.

We werken actief mee met creatieve ideeën en
oplossingen van (horeca)ondernemers. Ook na de
Coronamaatregelen faciliteren we en gaan we creatief
om met terrasuitbreidingen in de zomermaanden
(weekenden).

Meer fietsenstallingen

Agrarische sector

De agrarische sector is een belangrijke sector voor onze gemeente.
Boxtel maakt deel uit van de regio Noordoost-Brabant, een regio waar de
Agrifoodsector een belangrijke economische drager is. Kenmerkend voor
onze regio is de aanwezigheid van de hele voedselproductieketen van
‘grond tot mond’. De economische kracht van onze regio is gelegen in de
combinatie van boerenbedrijven, voedselverwerkende industrie,
distributie en logistiek. Het CDA vindt dat kwalitatief hoogwaardige
voedselproductie en -veiligheid behouden moet blijven en waar mogelijk
versterkt worden.

Stimuleren bedrijfsontwikkeling

Zorgvuldig omgaan met landbouwgrond

We stimuleren ontwikkelingen in de agrarische sector
die bijdragen aan een gezonde en duurzame omgeving
en bedrijfsexploitatie.

We gaan zorgvuldig om met inzet en gebruik van
landbouwgronden voor duurzame energie doeleinden.

Duurzame energie opwekken

Vrijkomende agrarische bebouwing

Samen met agrariërs kijken we of het mogelijk is om de
daken van agrarische bedrijven te benutten om
duurzame energie zoals zonne-energie op te wekken.

We bieden ruimte voor herontwikkeling van
vrijkomende bebouwing. We hebben daarom initiatief
genomen voor een VAB (Vrijkomende Agrarische
Bebouwing)-beleid en gaan daarmee voortvarend aan
de slag.

Kansen voor jonge agrariërs
We willen jonge agrariërs de kans en ruimte geven om
een agrarisch bedrijf over te nemen of op te starten.
We zoeken hierbij de verbinding met de provincie en
rijksoverheid en brengen de mogelijkheden actief
onder de aandacht.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
Indien zorgverlening in bijv. de vorm van een
zorgboerderij kan plaatsvinden, werken we daaraan
mee. Het combineren van deze twee zaken, versterkt
en vult de agrarische sector aan. Ook ondersteunen we
initiatieven voor kleinschalige landbouw.

Toekomstbestendig
Het CDA is voorstander van het verduurzamen van de
agrarische sector, maar wel op een manier die
haalbaar, realistisch en betaalbaar is voor onze
agrariërs.

Bestemmingsplannen
Bij het vaststellen van bestemmingsplannen waarin
ruimte gegeven wordt aan nieuwe ontwikkelingen, zal
rekening worden gehouden met de huidige omgeving,
zodat dit niet kan worden belemmerd.

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans om hun talenten te
ontwikkelen en volwaardige en zelfredzame volwassenen te worden. Een
school hoort een veilige plek te zijn om te leren en te ontmoeten. We
beschikken in onze gemeente over kwalitatief goede scholen voor
primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. We willen dit
behouden en blijven in gesprek met onderwijsinstellingen.
We positioneren ons verder als onderwijsgemeente voor het mbo en
dragen dit verder uit.

Onderwijs

In iedere kern een basisschool

Verkeersveiligheid

Een school draagt bij aan de leefbaarheid van alle
kernen. Het CDA wil dat de scholen in onze kernen
behouden blijven.

De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen
moet geborgd zijn: veilige oversteekplaatsen en
fietsroutes van en naar school.

Samenwerking en goede aansluiting

Basisschool in Esch

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en
gemeente is nodig om jongeren op te leiden voor het
bedrijfsleven. Contacten met het onderwijs
intensiveren we en betrekken we bij het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken.

We willen een toekomstbestendige basisschool in Esch
(incl. sportzaal). In overleg met het schoolbestuur
pakken we dit op en gaan we hiermee aan de slag.

Aanpak laaggeletterdheid

Taal en integratie nieuwkomers

Mensen die laaggeletterd zijn kunnen moeilijker
meedoen in de samenleving en zorgt ervoor dat
belangrijke informatie niet begrepen wordt, met alle
gevolgen van dien. We gaan voor een brede aanpak van
laaggeletterdheid.

Het CDA pleit ervoor zo snel mogelijk met taalcursussen
te beginnen en dit niet te laten belemmeren door
administratieve lasten. Goede taalvaardigheid en
scholing vergroten de kans op werk.

Geschikt onderwijs voor ieder kind
Voor kinderen die geen regulier onderwijs kunnen
volgen, hoort speciaal onderwijs beschikbaar te zijn.
Het CDA maakt zich sterk voor het behoud van een
school voor speciaal primair onderwijs binnen onze
gemeente.

Ondersteunen en betrekken
We willen scholen ondersteunen en betrekken bij
maatschappelijke onderwerpen zoals armoede en
duurzaamheid.

(Om)scholing
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zou beter op
elkaar afgestemd moeten worden. We stimuleren
(om)scholing, zodat er voldoende gekwalificeerd
personeel voor alle sectoren is.

Rentmeesterschap is voor het CDA een belangrijke waarde. Voor ons is
duurzaamheid meer dan ecologisch en groen denken, het is ook sociale
duurzaamheid en goed omgaan met de beschikbare (financiële)
middelen. People, planet en profit moeten in evenwicht zijn. Om een
Energieneutraal Boxtel te kunnen bereiken, zullen gemeente,
bedrijfsleven en inwoners de handen ineen moeten slaan en goed
moeten samenwerken. We stimuleren en geven ruimte voor het
opwekken van duurzame energie. Maar voor het CDA staat centraal dat
maatregelen haalbaar, betaalbaar en realistisch moeten zijn. Belang van
onze inwoners en ondernemers staat voorop. Ambitie Boxtel
energieneutraal 2030 is niet meer realistisch en haalbaar. We moeten
aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en gaan voor 2050.

Duurzaamheid

Draagvlak is uitgangspunt
Onze aanpak kenmerkt zich door draagvlak te creëren
en inwoners direct te betrekken.
Doelstellingen kunnen we alleen halen als we het voor
inwoners en ondernemers praktischer en
winstgevender gaan maken.

Meetbare doelen en resultaten
Bij voorstellen op het gebied van duurzaamheid hoort
een concreet financieel overzicht, uitvoeringsagenda en
welke bijdrage het heeft aan de
duurzaamheidsdoelstelling/energieneutraal 2030.

Duurzaamheidsinitiatieven

Duurzaam omgaan met middelen

We ondersteunen haalbare duurzame initiatieven die
leiden tot verduurzaming van onze gemeente, tot
verlaging van de energierekening en waar draagvlak
voor is.

De meerwaarde moet zijn bewezen voordat de
gemeente investeert in grote projecten (zoals
Greentech). Wij willen investeren in realistische,
haalbare maatregelen zoals zonnepanelen.

Vorst B: ontwikkelen industriegrond

Boxtel Energieneutraal 2050

Kritische analyse van de bestemming van Vorst B is
noodzakelijk. Wij zien geen nut en noodzaak voor een
Biomassaplein en vinden dit financieel niet
verantwoord. We willen Vorst B ontwikkelen tot
industriegrond voor Boxtelse ondernemers.

Eerder hebben we ingestemd met Boxtel
Energieneutraal 2030, maar dat is niet meer realistisch.
Het elektriciteitsnetwerk is nog niet zover, landelijke
subsidies komen pas later en onze financiële positie
maakt dat we streven naar Energieneutraal 2050.

Gemak en informatie
Goede voorlichting is essentieel voor het bewustzijn.
Bewoners actief benaderen voor individuele
mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid
(besparen, subsidies, scan etc.) geeft goede resultaten.

Zonne-energie boven windenergie
Wij willen grootschalige zonnevelden op bijv. grote
daken. Windmolens zien wij als mogelijke laatste optie.
Het CDA zal het plaatsen van windmolens niet toestaan
in/rondom een leef- en woongebied. We passen de
zonneladder toe.

De Kleine Aarde
We willen een toekomstbestendige en budget-neutrale
oplossing met een heldere, transparante structuur voor
De Kleine Aarde.

Kunst en cultuur

We hebben als dorp van ruim 30.000 inwoners een enorm groot
cultuuraanbod. Onze gemeente kent een ongekende hoeveelheid
initiatieven die gedragen worden door vele enthousiaste vrijwilligers.
Daar zijn we ontzettend trots op. Het belang van kunst en cultuur wordt
breed gedragen. We vinden het belangrijk dat iedereen eraan kan
deelnemen. Iedereen moet ervan kunnen genieten. Voor het CDA is
cultuureducatie, kennis maken met lokale cultuur en geschiedenis zeer
belangrijk.

Verbinden en inspireren

Voor iedereen

We hebben veel betrokken inwoners in de culturele
sector in Boxtel. We helpen de krachten te bundelen
met als doel onze inwoners, maar ook mensen van
buiten het dorp kennis te laten maken met ons mooie
en diverse culturele aanbod.

Kunst en cultuur is voor iedereen. Goede communicatie
over de mogelijkheden en financiële regelingen voor
mensen die anders niet kunnen deelnemen verdient
aandacht.

Groot cultureel aanbod

Podium Boxtel

Voorzieningen blijven behouden en laagdrempelig.
Muziek-, dans-, en acteerlessen en andere culturele
voorzieningen moeten makkelijk vindbaar, bereikbaar
en betaalbaar zijn.

Podium Boxtel is van grote waarde voor Boxtel. Op een
laagdrempelige wijze laat het inwoners kennismaken
met verschillende aspecten van cultuur.

Historisch en cultureel erfgoed

Bekendheid oude ambachten

Verschillende beeldbepalende (religieuze) gebouwen
en gebieden in onze gemeente verdienen blijvende
aandacht. We werken mee met een
toekomstbestendige invulling van historische
gebouwen en plaatsen.

We zijn trots op onze historie en tradities. We hebben
veel mooie musea in onze gemeente. We willen oude
ambachten bekendheid geven en stimuleren. We zullen
hierin de samenwerking opzoeken met o.a. de
Heemkundekring.

Kunst in de openbare ruimte
We investeren in onderhoud van kunstwerken in de
openbare ruimte. Wij willen in het straatbeeld een mix
van allerlei soorten kunst.

Evenementen
We zijn trots op de vele vrijwilligers die het mogelijk
maken dat er meer dan 500 evenementen per jaar
worden georganiseerd in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel
en Esch. Het CDA faciliteert, ondersteunt en geeft
ruimte aan evenementen.

Toerisme en recreatie

Het CDA wil het toerisme in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde
bevorderen. We zijn trots op onze bezienswaardigheden en
evenementen. We zijn ervan overtuigd dat hier nog veel meer kansen en
mogelijkheden in zitten. We spelen in op het specifieke karakter van
Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde en dragen dit uit. De gemeente
Boxtel kan zich op een aansprekende manier onderscheiden waardoor
zowel onze eigen inwoners als toeristen getrokken worden.
We pakken dit samen met de branche op, verbinden en dragen het uit. We
leggen verbindingen tussen kunst, cultuur, beleving natuurgebieden en
lokale economie.

Stimuleren en promoten

Goede bereikbaarheid en bekendheid

Wie de jeugd heeft..

Wij zijn trots op het aantal en de kwaliteit van onze
evenementen en bezienswaardigheden. Het CDA blijft
deze levendigheid stimuleren, ondersteunen en
promoten.

We willen goede bereikbaarheid en bekendheid van
onze parken en natuurgebieden. We zijn blij met het
behoud van Park Stapelen. We hebben in onze
gemeente prachtige wandel- en fietsroutes. Aan deze
routes moet meer bekendheid gegeven worden.

Veel evenementen zijn helaas minder aantrekkelijk
voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Het CDA wil dat er ook
voor deze doelgroep voldoende evenementen
uitgaansmogelijkheden zijn.

Bezienswaardigheden en recreatie

Gezellig, gastvrij en recreatief

Evenementen

Bezoekers enthousiasmeren om ook andere
bezienswaardigheden en recreatie te bezoeken. Goede
promotie, informatiepunten en creatieve
bewegwijzering naar andere bezienswaardigheden en
recreatiemogelijkheden maken we mogelijk.

We willen een actieve profilering van Boxtel, Esch,
Lennisheuvel en Liempde als gezellige, gastvrije en
recreatieve dorpen. Historie en geschiedenis van Boxtel
willen we zichtbaar maken en laten beleven.

We zijn trots op de vele vrijwilligers die het mogelijk
maken dat er meer dan 500 evenementen per jaar
worden georganiseerd in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en
Liempde. Het CDA faciliteert, ondersteunt en geeft
ruimte aan evenementen

Binnendommeltjes géén prioriteit

Uitbreiding verblijfsaccommodaties

Helaas is het plan voor Binnendommeltjes
aangenomen. Het CDA pleit er nog steeds voor om
hieraan géén prioriteit te geven, de financiële situatie
van de gemeente Boxtel laat dit wat ons betreft niet
toe.

Door in te zetten op meer en divers aanbod van
verblijfsaccommodaties kunnen we
bezoekers/toeristen langer in Boxtel laten verblijven.
We werken mee aan dergelijke initiatieven.

E

Om volwaardig mee te kunnen doen met de samenleving is goede
integratie een voorwaarde. Voor personen, die de taal niet spreken en uit
een niet-westerse cultuur komen, is dit niet gemakkelijk. Goede
begeleiding richting zelfredzaamheid is essentieel. Nieuwkomers moeten
daarna in staat zijn om hun weg te kunnen vinden in de Nederlandse
samenleving.
We zetten structureel in op het bevorderen van de basisvaardigheden als
lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het Taalhuis (in de
bibliotheek) is belangrijk, het zorgt voor een laagdrempelig aanbod voor
iedereen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikt.

Integratie

Goede begeleiding

Taal en scholing

Begeleiding van nieuwkomers is ontzettend belangrijk,
pas dan kunnen ze zelfredzame inwoners van de
gemeente Boxtel worden. Hierbij is van belang dat
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten goed worden
ondersteund.

Het CDA pleit ervoor zo snel mogelijk met taalcursussen
te beginnen en dit niet te laten belemmeren door
administratieve lasten. Goede taalvaardigheid en
scholing zijn noodzakelijk om zelfredzaam te kunnen
zijn en om werk te kunnen vinden.

Voldoende huisvesting

Gemixte wijken

We moeten voldoen aan onze taakstelling om per jaar
een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Dat
betekent dat er voldoende huisvestingsmogelijkheden
moeten zijn.

Om de integratie te bevorderen willen wij een goede
spreiding van statushouders over de verschillende
wijken.

Zinvolle tijdsbesteding
Nieuwkomers horen een zinvolle tijdsbesteding te
hebben bijv. door vrijwilligerswerk, dit bevordert de
integratie. Bovendien kunnen nieuwkomers hierdoor
ook snel een sociaal netwerk binnen in onze
samenleving opbouwen.

Arbeidsmigranten
Naast goede huisvesting voor arbeidsmigranten, is het
voor arbeidsmigranten die hier langere tijd verblijven of
vestigen ook belangrijk dat ze begeleid worden,
integreren en opgenomen worden in onze
samenleving.

Gemeentelijke organisatie

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeente is dienstbaar aan
de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. De
gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn.
Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede en
tijdig informatie te krijgen. De integraliteit is de basis bij beleid en
uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten daadwerkelijk kunnen
meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is
het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een
terugkoppeling te geven. Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen,
moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. We hebben
korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, we kunnen
zaken snel aankaarten en aanpakken.

Slagvaardig en daadkrachtig

Laagdrempelige communicatie

Visies moeten zo snel mogelijk omgezet worden in
beleid en uitvoering. Plannen mogen niet in een
bureaula verdwijnen, maar moeten uitgevoerd worden.
De gemeentelijke organisatie moet realistisch, integraal
en slagvaardig zijn.

De gemeente moet helder en eenduidig
communiceren. Rekening houden met inwoners die
laaggeletterd zijn, de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen en/of geen mogelijkheden hebben voor
digitale communicatie.

Verminderen regeldruk

Minder inhuur van externen

We willen eenvoudige en compacte (gemeentelijke)
regelgeving en meer deregulering. Dit schept
duidelijkheid en zorgt voor minder administratieve
lastendruk bij inwoners en ondernemers.

Externe krachten worden alleen ingehuurd na
zorgvuldige analyse en indien de nodige specifieke
expertise niet binnen de ambtelijke organisatie
aanwezig is. We investeren in eigen werknemers en
voorkomen dat inhuur van krachten structureel wordt.

Steun voor burgerinitiatieven

Bestuurlijke fusie of stoppen met MGD

Het CDA omarmt en ondersteunt burgerinitiatieven.
Inwoners en ondernemers moeten de ruimte en
medewerking krijgen om in hun eigen buurt, wijk of
kern projecten te realiseren met een eigen budget.

Wat het CDA betreft zijn er twee opties voor de
toekomst van MijnGemeenteDichtbij: we stoppen met
de ambtelijke samenwerking of we gaan voor een
bestuurlijke fusie. Met behoud van eigenheid en
karakter van onze kernen.

Inwoners en ondernemers aan zet
Vooraf moet duidelijk zijn hoe en in welke mate
inwoners en ondernemers inspraak hebben en
betrokken worden. Verwachtingen en mogelijkheden
horen helder en duidelijk te zijn. Tijdig en volledig
communiceren tijdens het proces is een vereiste.

Wijkmakelaars; mét en voor de wijken
Samen met dorpsberaden/wijkorganen gaan we aan de
slag met de ontwikkelingen in de wijken. Het is voor het
CDA vanzelfsprekend dat ze vooraf betrokken worden
bij ontwikkelingen. We willen een uitbreiding van
wijkmakelaars. Zij zijn/blijven een belangrijke schakel.

Wethouders-spreekuur
We voeren een wethouders-spreekuur in zodat
inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige
manier kunnen communiceren en overleggen met de
wethouder. Dit zorgt ervoor dat zaken snel en effectief
opgepakt en uitgevoerd kunnen worden.

Het CDA staat voor de solidariteit tussen generaties. Het is van groot
belang dat mensen van alle leeftijden betrokken zijn met elkaar.

Senioren

Senioren hebben een belangrijke plek in onze samenleving. Toch is
er vaak in gemeentelijk beleid te weinig aandacht voor. Dit moet
anders. Het CDA pleit daarom voor het vaststellen en uitvoeren van
een seniorenbeleid. Landelijk is er een Taskforce Wonen en Zorg in
het leven geroepen om gemeentes bij hun regierol te ondersteunen.
Wij sluiten graag aan bij dit initiatief.

Seniorenbeleid vaststellen en uitvoeren

Bouwen voor senioren

Voorzieningen dichtbij huis

We willen beleid dat alle deelplannen van de gemeente
op het gebied van o.a. de wmo, woningbouw en
armoede m.b.t. senioren op elkaar afstemt en verbindt.
We willen een seniorenbeleid vaststellen en uitvoeren.

We leggen de focus op een gevarieerd aanbod van
woningen/appartementen voor senioren. Belangrijk is
de bereikbaarheid van voorzieningen en de veiligheid
van de leefomgeving.

Blijvende aandacht voor het beschikbaar blijven van
voorzieningen zoals de bibliotheek, bakkerij,
pinautomaat en brievenbus in de nabije omgeving is
essentieel om de leefbaarheid voor met name senioren
in stand te houden.

Iedereen telt mee

Eigen regie, kracht en keuze

Deelname aan activiteiten is belangrijk voor een sociaal
netwerk. Financiën mogen geen belemmering vormen
om deel te nemen. Het is voor veel inwoners moeilijk
om een weg te vinden in alle regelingen; hulpverlening
is versnipperd. Dit moet makkelijker en effectiever.

Zorg betekent maatwerk leveren. Eigen regie, kracht en
keuze staan voorop. Cliëntondersteuning brengen we
beter onder de aandacht.

Onderhoud openbare ruimte
We willen een kwalitatief goede woonomgeving. De
openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en
toegankelijk zijn. We investeren daarom in veilige
stoepen, wegen en paden en zorgen voor een
regelmatig onderhoud van openbaar groen (bermen).

Informatiepakket en huisbezoeken
We willen dat senioren informatie ontvangen over
activiteiten en mogelijkheden om zich actief in te
zetten. Indien mogelijk organiseren we huisbezoeken
zodat problematieken eerder gesignaleerd en
aangepakt kunnen worden.

Ondersteunen mantelzorgers
De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Het CDA
investeert in professionele ondersteuning voor
mantelzorgers. Er moeten voldoende vormen van
dagbesteding zijn.

Activiteiten voor senioren
Een goede bereikbaarheid van activiteiten is essentieel.
Voor senioren is het van groot belang dat activiteiten in
de nabije omgeving plaatsvinden. Voor het CDA heeft
dit blijvende aandacht.

Boxtel

Iedereen telt mee

Meer woningen binnen 5 jaar

Binnen 2 jaar financiën op orde

Voor ons staat voorop dat iedereen mee moet kunnen
doen. Onze inwoners staan centraal. De gemeente is er
voor inwoners en ondernemers. We blijven ons hard
maken voor het behoud van voorzieningen en zorgen
voor een veilige, prettige en aantrekkelijke gemeente.

Er zijn lange wachtrijen voor huurwoningen, geen
betaalbare woningen voor starters en geen gepaste
woningen voor ouderen. Woningbouw betekent ook
leefbaarheid. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk
woningen gerealiseerd worden voor jong en oud.

De gemeente Boxtel staat er financieel slecht voor. Er
moeten drastische keuzes gemaakt worden waarbij we
vaststellen waar de gemeente Boxtel voor staat en wat
er van de gemeente verwacht kan worden. We gaan er
samen met inwoners en ondernemers mee aan de slag.

Onderhoud openbare ruimte

Oplossen verkeersproblemen

Vorst B ontwikkelen tot industriegrond

We willen een kwalitatief goede woonomgeving. De
openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en
toegankelijk zijn. We investeren daarom in veilige
stoepen, wegen en paden en zorgen voor een
regelmatig onderhoud van openbaar groen (bermen).

Een goede bereikbaarheid in Boxtel is cruciaal. De
verkeerssituatie binnen onze gemeente blijft echter
een groot probleem. Alleen een rondwegstructuur kan
een permanente oplossing bieden voor
verkeersproblemen van nu en toekomstige generaties.

Samen met Boxtelse ondernemers willen we Vorst B
ontwikkelen tot industriegrond.
Wij zien geen nut en noodzaak voor een Biomassaplein
en vinden dit financieel niet verantwoord.

Seniorenbeleid vaststellen en uitvoeren
We willen een seniorenbeleid vaststellen en uitvoeren.
We willen beleid dat alle deelplannen van de gemeente
op het gebied van o.a. verkeer, WMO, woningbouw en
armoede m.b.t. senioren op elkaar afstemt en verbindt.

Esch

Bouwen in Esch

Oplossing verkeersproblemen

Toekomstbestendige basisschool Esch

In Esch moet gebouwd worden, het is belangrijk dat er
snel woningen gerealiseerd worden voor jong en oud.
We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk
voorrang voor inwoners van de gemeente Boxtel.

Esch heeft te maken met veel verkeersoverlast. Samen
met inwoners en ondernemers uit Esch maken we
plannen en gaan we voortvarend aan de slag met de
noodzakelijke verkeersoplossingen.

We willen een toekomstbestendige basisschool in Esch
(incl. sportzaal). In overleg met het schoolbestuur
pakken we dit op en gaan we hiermee aan de slag.

Handhaving

Onderhoud openbare ruimte

Winkels in Esch

Wij pleiten voor strengere handhaving met name in het
verkeer (zoals de 30km-zone en het
vrachtwagenverbod in de woonwijk).

We willen een kwalitatief goede woonomgeving. De
openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en
toegankelijk zijn. We investeren daarom in veilige
stoepen, wegen en paden en zorgen voor een
regelmatig onderhoud van openbaar groen (bermen).

Winkels in Esch zijn van vitaal belang voor de
leefbaarheid. Deze moeten we behouden en versterken
door te faciliteren en te investeren. We pakken samen
uitdagingen zoals uitbreiding, bereikbaarheid en
parkeren op.

Samen met Esch aan de slag
Samen met wijkberaden en wijkorganen gaan we
werken aan een leefbaarheidsagenda. We betrekken
hen vroegtijdig bij beleid en ontwikkelingen.
Wijkgericht werken bouwen we verder uit.
Wijkmakelaars blijven hierin een belangrijke schakel.

Lennisheuvel

Bouwen in Lennisheuvel

Goede ontsluiting en bereikbaarheid

Oplossing rotonde Boseind

In Lennishveuvel moet gebouwd worden, het is
belangrijk dat er snel woningen gerealiseerd worden
voor jong en oud. We willen bij nieuwbouwwoningen
zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de
gemeente Boxtel.

Goede bereikbaarheid van Lennisheuvel is cruciaal, in
het bijzonder voor hulpdiensten. We maken vaart met
de noodzakelijke verkeersoplossingen, zodat ook na de
afsluiting van de dubbele spoorwegovergang
Lennisheuvel goed bereikbaar is.

De onveilige situatie bij rotonde Boseind pakken we
aan. Samen met inwoners en ondernemers van
Lennisheuvel wordt snel een keuze gemaakt voor een
structurele oplossing en zo snel mogelijk uitgevoerd.

Basisschool Lennisheuvel behouden

Handhaving

Onderhoud openbare ruimte

Een school draagt bij aan de leefbaarheid van
Lennisheuvel. Het CDA wil dat basisschool St. Theresia
behouden blijft.

Wij pleiten voor strengere handhaving met name in het
verkeer (zoals de 30km-zone en het
vrachtwagenverbod in de woonwijk).

We willen een kwalitatief goede woonomgeving. De
openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en
toegankelijk zijn. We investeren daarom in veilige
stoepen, wegen en paden en zorgen voor een
regelmatig onderhoud van openbaar groen (bermen).

Samen met Lennisheuvel aan de slag
Samen met wijkberaden en wijkorganen gaan we
werken aan een leefbaarheidsagenda. We betrekken
hen vroegtijdig bij beleid en ontwikkelingen.
Wijkgericht werken bouwen we verder uit.
Wijkmakelaars blijven hierin een belangrijke schakel.

Liempde

Bouwen in Liempde

Behoud van voorzieningen

Goede openbare ruimte

In Liempde moet gebouwd worden, het is belangrijk
dat er snel woningen gerealiseerd worden voor jong en
oud. We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel
mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente
Boxtel.

Blijvende aandacht voor het beschikbaar blijven van
voorzieningen zoals Basisschool De Oversteek,
bibliotheek, gemeenschapshuis, pinautomaat en
brievenbus in de nabije omgeving is essentieel om de
leefbaarheid in stand te houden.

We willen een kwalitatief goede woonomgeving. De
openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en
toegankelijk zijn. We investeren daarom in veilige
stoepen, wegen en paden en zorgen voor een
regelmatig onderhoud van openbaar groen (bermen).

Handhaving

Winkels in Liempde

Samen met Liempde aan de slag

Wij pleiten voor strengere handhaving met name in het
verkeer (zoals de 30km-zone en het
vrachtwagenverbod in de woonwijk).

Winkels in Liempde zijn van vitaal belang voor de
leefbaarheid. Deze moeten we behouden en versterken
door te faciliteren en te investeren. We pakken samen
uitdagingen aan.

Samen met wijkberaden en wijkorganen gaan we
werken aan een leefbaarheidsagenda. We betrekken
hen vroegtijdig bij beleid en ontwikkelingen.
Wijkgericht werken bouwen we verder uit.
Wijkmakelaars blijven hierin een belangrijke schakel.

