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Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA 
Cranendonck voor de periode 2014- 2018. Een programma 
in klare taal dat mede door u tot stand is gekomen. Het 
CDA Cranendonck staat voor een sterke samenleving in 
onze zes kernen. Hierin stellen we samenwerking centraal 
tussen burgers, bedrijven, organisaties en waar nodig 
met ondersteuning van de gemeente. De gemeentelijke 
overheid hoort tussen de burgers te staan, niet daarboven. 
Burgerparticipatie is essentieel. 

Het CDA staat tussen de burgers, weet wat er speelt in de 
kernen. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij u met trots ons 
verkiezingsprogramma presenteren. 

We willen ook de komende vier jaar in het college en de 
gemeenteraad de verantwoordelijkheid op ons nemen voor 
mooi werken, leven en recreëren in Cranendonck. We rekenen 
op uw steun! 

Harry Gerlings, 
Voorzitter bestuur CDA Cranendonck

Frans Kuppens, 
Fractievoorzitter CDA Cranendonck

Voorwoord
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Vraaggericht bouwen

We vinden dat de gemeente zoveel mogelijk moet aansluiten 
bij de behoefte van de bewoners bij nieuwbouw. Ook moet 
soepeler worden omgegaan met de herbestemming van grote 
woningen in het buitengebied, bijvoorbeeld ‘meergeneratie-
woningen’ en woningsplitsing. Voldoende bouwplekken en 
flexibel omgaan met bestemmingsplannen is hierbij cruciaal: de 
overheid is er voor de burger, niet andersom.

Project ‘Neerlanden 2’ in Maarheeze dient op korte termijn 
verder vormgegeven te worden. Met behoeften en wensen van 
burgers als uitgangspunt. 

Jongeren

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jongeren. 
Zij zijn de toekomst en we willen dat zij zich hier vestigen. 
Starterswoningen en mogelijkheden voor zelfbouw zijn een 
must. Een project als Vennenweg in Gastel is een succesvol 
voorbeeld voor de gemeente. Het CDA stimuleert dergelijke 
projecten en nieuwe vormen van CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) en roept ondernemers op om met 
betaalbare aanbiedingen te komen. De inbreng, wensen en 
(financiële) mogelijkheden van de jongeren en andere starters 
zijn het uitgangspunt. 

Ouderen

Veel ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis, in de 
eigen omgeving. Om dit te realiseren vindt het CDA dat het 
van belang is om rekening te houden met individuele wensen 
en behoeften. Een mooi voorbeeld hiervan is het recent 
gerealiseerde Hart van Soerendonk.

Conform deze behoefte stimuleren we de bouw van 
aanleunwoningen en het realiseren van zorgwoningen met 
moderne technische hulpmiddelen. Zo kan de gemeente 
burgers bewegen om langer voor zichzelf en voor elkaar te 
zorgen. 

Specifieke doelgroepen

Het CDA is voorstander van de oprichting van kleinschalige 
woonvoorzieningen voor specifieke doelgroepen. Zoals 
het Thomashuis in Budel- Schoot dat mensen met een 
verstandelijke beperking een veilige woon- en leefsituatie biedt. 
Het CDA zet zich in voor de totstandkoming van ‘Os Thoes’, 
een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een specifieke 
zorgvraag. 

Wonen

Het CDA wil dat het prettig wonen is in 

Cranendonck: mogelijkheden op maat voor 

jong en oud. Met een woningmarkt die op slot 

zit valt dat niet mee. Het CDA Cranendonck zet 

zich in voor betrokken burgers en een gemeente 

die meedenkt, aansluit bij de behoefte van 

burgers en tegemoet komt waar nodig.
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Cranendonck is een mooie plattelands-

gemeente met schitterende plekken in binnen- 

en buitengebied. Het is onze gezamenlijke taak 

om dat zo te houden! Het CDA Cranendonck 

kiest voor een balans tussen wonen, werken, 

natuur en recreatie. 

De kernen

Voor de leefbaarheid in een dorp is het belangrijk dat 
de meest essentiële voorzieningen aanwezig zijn: een 
gemeenschapshuis, een basisschool en de mogelijkheid 
om er te (blijven) wonen. Dit speelt zeker in Gastel en 
Budel-Dorplein. Het CDA is voorstander van behoud van 
de bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast wil het CDA dat het 
glasvezelnetwerk, conform besluit,  wordt uitgerold over de 
gehele gemeente.

De openbare ruimte moet er aantrekkelijk uitzien, goed 
onderhoud is belangrijk. Het CDA Cranendonck streeft 
naar meer groen in het centrum van Budel, zodat het 
ook aantrekkelijk is voor recreatie. Bijvoorbeeld door het 
ontwikkelen van een dorpspark naast de Protestantse Kerk.  

Daarnaast hechten we belang aan het realiseren van een 
centrumplan voor Maarheeze. Ook Maarheeze verdient een 
aantrekkelijk centrum!

Leegstand 

In verschillende kernen staan panden lange tijd leeg. Hierdoor 
verslechtert het straatbeeld. Het CDA wil dat de dorpen 
in Cranendonck er aantrekkelijk uitzien, verloedering van 
panden past daar niet bij. Het CDA wil dat gemeente en 
projectontwikkelaars de handen ineen slaan om, liefst met 
initiatief van burgers, leegstand tegen te gaan. Bijvoorbeeld 
door leegstaande winkelpanden te ontwikkelen tot een 
woonbestemming. En, door de bestemming van leeggekomen 
agrarische bedrijfslocaties te wijzigen. Daarnaast moet de 
gemeente soepel omgaan met de leegstandswet. 

Buitengebied

Het buitengebied is er voor iedereen. Het CDA pleit daarom 
voor een afwisselend buitengebied. Waar agrarische 
ondernemers hun boterham kunnen verdienen en ook plaats is 
voor inwoners en toeristen om te genieten van de natuur, rust 
en recreatie. Het CDA wil dat de gemeente een verbindende 
rol op zich neemt, met betrokkenen tot afspraken komt over 
invulling en gebruik van het buitengebied. 

De agrarische sector is van belang voor onze economie. 
Daarom zijn we voorstander van verscheidenheid in 
boerenbedrijven: van traditioneel werk tot zorgboerderij tot 
boerderij met recreatie en overnachtingsmogelijkheden. De 
gemeente moet deze ondernemers de ruimte geven om zich te 
ontwikkelen.

De Omgeving
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De jeugd heeft de toekomst! Het CDA wil daarom dat wordt 

aangesloten bij jongeren, bij hun creatieve manier van denken. Met 

aandacht voor veiligheid en respect voor elkaar. Ouders zijn er in 

de eerste plaats voor verantwoordelijk dat kinderen zich kunnen 

ontwikkelen en veilig opgroeien. Het CDA pleit daarom voor 

goede scholen, goede ontspanningsmogelijkheden, toegankelijke 

ondersteuning en waar nodig professionele hulp die dichtbij en op 

maat geboden wordt. 

Scholen

Elke kern heeft een basisschool en dat moet ook behouden 
blijven. Scholen kunnen breder ingezet worden door leegstand 
te gebruiken voor initiatieven uit de buurt. 

Het CDA wil een verbetering van het schoolmaatschappelijk 
werk. Scholen krijgen steeds vaker te maken met kinderen 
met diverse problematieken. De gemeente dient met 
scholen tot een plan te komen waarin verbetering van het 
schoolmaatschappelijk werk is opgenomen. Zo ondersteunen 
we kinderen en gezinnen.

Het CDA is voorstander van het behoud van het Junior College. 

Professionele jeugdhulp

Per 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van 
jeugdhulp. Het is de bedoeling dat zo problemen voorkomen 
dan wel vroegtijdig gesignaleerd worden. Dat voorkomt grotere 
problemen later. Het CDA wil een vroegtijdige signalering 
bevorderen door nadrukkelijker in te zetten op samenwerking 
tussen ouders, gemeente, professionele organisaties, scholen, 
kinderopvang en verenigingen. Ook hier geldt: eerst de ouders 
zelf, daarna hulp vanuit de omgeving en pas als laatste 
professionele hulp.

Inzet van jeugdhulp moet gericht zijn op het versterken van het 
gezin. De zorg moet niet worden overgenomen, maar het gezin 
moet de regie weer terugkrijgen zodat het zelf verder kan. Is 
ingrijpen in de regie van ouders noodzakelijk, dan moet nog 
zoveel als mogelijk met ouders samengewerkt worden. Naast 
het stimuleren van de eigen kracht van gezinnen vindt het 
CDA het belangrijk dat hulpverleners samenwerken, zoveel als 
mogelijk onder regie van het gezin. Uitgangspunt is 

“1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) biedt ouders nu al preventieve ondersteuning. Ook is er 
jongerenwerk actief, het CDA wil dat behouden. Afstemming 
tussen het CJG, jongerenwerkers en de nieuwe taken die op 
de gemeente afkomen is essentieel. Gezinnen moeten kunnen 
vertrouwen op een sluitende en goedwerkende keten van 
jeugdhulp die zo dichtbij, zo kort en zo licht als mogelijk wordt 
geboden. 

Openbare ruimte

Een kind moet veilig naar school kunnen gaan. Het CDA vindt 
dat de gemeente met andere gemeenten moet samenwerken 
om voor elk kind een veilige weg naar school te bieden. 

Het CDA is voorstander van het overstappen op natuurlijke 
speelplekken, mede gezien de hoge kosten van de huidige 
speelplekken. De ontwikkeling van deze nieuwe speelplekken 
en eventuele afbouw van de huidige, moeten in goed overleg 
met de buurt/ buurtbeheer opgepakt worden. Participatie van 
buurtbewoners blijkt een positieve bijdrage aan het resultaat te 
geven.

Oudere jeugd

Het CDA vindt het belangrijk dat voorzieningen voor oudere 
jeugd om zich veilig en verantwoord te kunnen ontspannen 
gewaarborgd blijven binnen onze gemeente. Samen met 
jongerenorganisaties, verenigingen en plaatselijke horeca zullen 
we actief meedenken en zoeken naar initiatieven die dat nu en 
in de toekomst mogelijk maken. Zo zoekt het CDA bijvoorbeeld 
graag naar oplossingen voor het probleem rondom locaties voor 
de bouw van carnavalswagens.  

De Jeugd
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Eenzaamheid

Er zijn steeds meer ouderen die zich eenzaam voelen, 
uitgesloten van de samenleving. Dit is een maatschappelijk 
probleem dat het CDA wil aanpakken. Initiatieven van 
inwoners,buurtbeheer, familie en verenigingen zijn hierbij 
van harte welkom. De gemeente moet meedenken en een 
ondersteunende rol aannemen om de samenleving te sterken 
in het bestrijden van eenzaamheid. Allerlei lopende initiatieven, 
zoals de kookclub in Marishof in Maarheeze, kunnen op steun 
van het CDA rekenen. Ook al zijn sommigen niet specifiek op 
ouderen gericht. Ook steunen we mogelijkheden om ouderen 
(eventueel tijdelijk) te huisvesten in een woonvorm dichtbij of 
aan de woning van de kinderen. 

Bestrijden van eenzaamheid betekent niet dat ouderen verplicht 
moeten worden om mee te doen. Door met hen het gesprek 
aan te gaan en te kijken naar wat wèl mogelijk en wenselijk is, 
bereiken we meer.

Samenwerken 

Het CDA vindt de ouderenverenigingen in Cranendonck een 
belangrijke sociale partij. Zijn er taken van professionele partijen 
die een ouderenvereniging wil en kan overnemen, dan dient 
de gemeente dit te stimuleren. Zo kunnen we de kracht van 
de omgeving benutten en de invloed van de (gemeentelijke) 
overheid verkleinen. 

Het CDA Cranendonck gelooft in preventie: voorkomen is 
beter dan genezen. Daarom moet de gemeente inzetten op 
preventief gezondheidsbeleid. Zoals: ouderen informeren 
over levensbestendig wonen, informeren over wat wel en niet 
kan binnen de WMO en ook ouderen bewust maken van wat 
zij zelf kunnen doen om langer gezond te blijven en mee te 
kunnen doen in de maatschappij. Ouderenverenigingen, GGD, 

zorgverzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen kunnen de 
gemeente hierbij van dienst zijn.

Een belangrijk principe van het CDA is dat de samenleving 
zoveel mogelijk zelf bepaalt en handelt, niet de overheid. Vanuit 
dit principe wil het CDA dat de eigen omgeving zich inzet voor 
ouderen die minder zelfstandig zijn. Ook vitale ouderen kunnen 
hieraan een steentje bijdragen. Het is de taak van de gemeente 
om dit te stimuleren zodat de bewustwording onder vitale 
ouderen toeneemt. 

Vraagverlegenheid

Ook ouderen menen vaak dat ze het prima zelf redden. 
Gelukkig is dat ook vaak zo. Maar er zijn veel ouderen die wel 
hulpbehoevend zijn en het toch niet (durven) vragen. Het CDA 
wil dat de gemeente met ouderen verkent hoe de drempel om 
hulp te vragen verlaagd kan worden. Als eerder hulp wordt 
ingezet, kunnen grotere problemen (en duurdere zorg) worden 
voorkomen. 

De Ouderen

Steeds meer Cranendonckers behoren tot de 

groep ‘ouderen’. De ene vitaal, de ander met 

een zorgbehoefte. Voor het CDA is het tijd voor 

specifieke aandacht en beleid gericht op deze 

doelgroep.
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Ondersteuning

Verenigingen kunnen bestaan dankzij de inzet van 
vrijwilligers. Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. 
Ondersteuning van vrijwilligers is noodzakelijk zodat 
een vrijwilliger voldoende toegerust is voor zijn taak. Als 
verenigingen taken van professionele organisaties of gemeente 
willen overnemen, dan is het CDA daar groot voorstander van. 

Verenigingen zitten niet te wachten op een overheid of 
instantie die zich met hen bemoeit, wel aan meedenken en 
samenwerken. Om vrijwilligerswerk te blijven stimuleren moet 
de gemeente in gesprek blijven met verenigingen om hun 
ondersteuningsbehoefte in te vullen. Door aan te sluiten bij wat 
al goed gaat en daarin te investeren, bereiken we samen meer. 

Subsidie

Subsidie is geld van de gemeenschap en moet dus ook ten 
goede komen aan de gemeenschap. Volgens het CDA moet de 
gemeente met verenigingen afspreken waar de subsidie voor 
dient, zogenaamde doelgerichte besteding. Verantwoording 
van de subsidie kan eenvoudig zijn. Er moet een bepaalde 
mate van controle plaatsvinden. In overleg tussen gemeente 
en verenigingen kan hiervoor een praktische manier gevonden 
worden. Zo stimuleer je de kracht van de verenigingen en houd 
je de (gemeentelijke) overheid klein.

 

Buurtbeheer/ Dorpsraad

De afgelopen jaren is veel bereikt met buurtbeheer/ dorpsraden. 
Het CDA is groot voorstander van deze ontwikkeling en wil 
daar verder in gaan. Burgerparticipatie dient verder uitgebouwd 
te worden, bijvoorbeeld qua onderwerpen: wonen, zorg, 
economie, veiligheid, saamhorigheid, evenementen en het 
straatbeeld.

Verantwoordelijkheden dienen zo laag mogelijk belegd te 
worden. Als het even kan dus bij de burgers zelf. Het is tijd 
om te kijken welke taken van de gemeente uitgevoerd kunnen 
worden door (groepen) burgers. In samenspraak moet gekeken 
worden hoe de participatie wordt uitgebouwd, op welke wijze 
taken worden uitgevoerd door burgers (als collectief)  en hoe de 
samenwerkende en toetsende rol van de gemeente er uit komt 
te zien. Zo is de gemeente er voor de burger, en niet andersom. 

Gemeenschapshuizen

Goed gefaciliteerde gemeenschapshuizen vervullen een 
belangrijke (ondersteunende) rol aan verenigingen en burgers. 
Het CDA is er voorstander van dat gemeenschapshuizen 
financieel meer op eigen benen gaan staan. Hierbij dienen zij 
hun brede maatschappelijke functie te behouden, zoals de 
vestiging van een dorpssteunpunt.

Het CDA ziet gemeenschapshuis De Borgh in Budel als 
ontmoetingscentrum voor alle leeftijden. Met oefenruimtes, 
bibliotheek, vergaderruimtes en zaalaccommodaties voor jong 
en oud. Dat stimuleert niet alleen de (culturele) ontspanning 
maar ook de samenhang tussen mensen. Ook andere 
organisaties kunnen in De Borgh een plaats vinden. Een 
financieel gezond plaatje is hierbij noodzakelijk. Het CDA wil in 
principe De Borgh op de huidige plaats behouden.  

Het CDA ondersteunt het initiatief om de St. Josephschool in 
Maarheeze ondermeer geschikt te maken als dorpssteunpunt. 
Hier wordt bepaalde WMO-zorg geboden, een ouderenhome 
gecreëerd en is plaats voor andere activiteiten van sociaal 
culturele aard. Dit onder voorwaarde dat het voor de gemeente 
budgettair neutraal is.

Het Verenigingsleven

Kijk eens naar Cranendonck, bij ons bruist het verenigingsleven! 

Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. Ze zorgen voor 

sport en ontspanning, voor toeristische activiteiten en vertier. Zeker 

zo belangrijk is hun bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en 

aan sociale samenhang. Het CDA wil samen met de verenigingen 

de leefbaarheid in de  kernen nog verder versterken. 
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Preventie

De nadruk van de zorg komt op preventie te liggen: voorkomen 
dat zwaardere zorg nodig is door op tijd hulp te zoeken. Dat is in 
de eerste plaats hulp uit de eigen omgeving. Het is daarnaast aan 
de gemeente om lichte vormen van ondersteuning zo te presente-
ren dat burgers de weg er naar toe makkelijk kunnen vinden. 

Mantelzorg

Het CDA vindt mantelzorgers ontzettend belangrijk. Mensen 
die zich inzetten voor de zorg van een naaste verdienen groot 
respect. Het CDA wil de inzet van mantelzorgers stimuleren 
door aan te sluiten bij wat zij nodig hebben om hun taak 
uit te voeren. Want niet alle zorg hoeft door professionals 
geboden te worden, we hebben hierin een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Mantelzorg kan zwaar zijn. Het CDA Cranendonck maakt zich 
hard voor maximale ondersteuning van mantelzorgers om te 
voorkomen dat zij overbelast raken. Door met mantelzorgers in 
gesprek te gaan kan een aanbod worden gecreëerd dat past bij 
de ondersteuningsbehoefte. Dat kan per situatie verschillend 
zijn: respijtzorg, een training, etc.

Voorzieningen

Het ‘recht op zorg’ is er niet meer. Heeft een burger behoefte 
aan zorg, dan moet hij daar samen met de gemeente een 
oplossing voor vinden. Hierbij wordt eerst gekeken naar wat 
iemand nog wel kan: zelf, met ondersteuning van de eigen 
omgeving of met inzet van algemene voorzieningen. Het 
CDA vindt dat voorzieningen, instellingen en verenigingen 

die bijdragen aan deze kanteling van de zorg alle mogelijke 
overheidssteun verdienen. 

Wat mensen en verenigingen niet zelf kunnen doen, blijft over 
voor professionals. Het gevarieerde aanbod van professionals 
moet passen bij de behoefte aan zorg. Voor onze burgers moet 
er iets te kiezen zijn.

Toegang

De gemeente is per 2015 verantwoordelijk voor een groot 
deel van de zorg en ondersteuning voor mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking. Toegang tot 
de nodige  voorzieningen moet worden beoordeeld op een zo 
menselijk mogelijke manier. Door direct contact met de burger, 
zo min mogelijk formulieren en duidelijkheid over wat wel en 
niet kan. 

Het is een taak van de gemeente om te informeren over de 
veranderingen in de zorg en wat  van ieder wordt verwacht. 
Pas als je weet wat er gaat gebeuren en wat er van je verwacht 
wordt, kun je handelen. Het CDA verwacht daarom van de 
gemeente goede informatie en communicatie naar burgers, 
verenigingen en organisaties. 

Nieuwe vormen

Met een terugtredende overheid en meer nadruk op de eigen 
kracht van burgers vindt het CDA dat het tijd wordt voor nieuwe 
vormen van zorg. Collectieve samenwerkingsverbanden en 
overige initiatieven om als samenleving de zorg op te pakken 
moeten door de gemeente ondersteund worden. Bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van een zorgcoöperatie. 

De Zorg

De menselijke maat staat voor het CDA 

Cranendonck voorop. Zorg gaat om wat 

nodig is vanuit het oogpunt van de burger. 

Uitgangspunten zijn hierbij: inzet van de 

eigen omgeving, mantelzorg, hulp dicht in 

de buurt en minder bureaucratie. Zacht voor 

wie niet kan, hard voor wie niet wil. Hiermee 

kunnen we de zorg eenvou diger, beter 

passend en goedkoper maken. 
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Duurzaam Industriepark 
Cranendonck (DIC)  

Het DIC gaat duurzame industrie bevatten en wordt in harmonie 
met de natuur ontwikkeld. Naast economische impulsen gaat  
DIC veel hoogwaardige banen opleveren. Wij zien dit project 
als kans om nog aantrekkelijker te zijn voor ondernemers en 
werkzoekenden. 

Behoud van een goed leefklimaat voor Dorplein en voldoende 
doorgroeimogelijkheden van Kempen Airport zijn voor het CDA 
speerpunten bij de ontwikkeling van het DIC.  

Hof van Cranendonck (HvC)

Het groots opgezette HvC zal volop mogelijkheden bieden 
voor het toerisme in Cranendonck. En daarmee voor de lokale 
economie. Ook zal (de ontwikkeling van) HvC banen opleveren 
die onze gemeente goed kan gebruiken. 

We erkennen de zorgen die er leven rondom dit grote project. 
We vinden het daarom van belang dat HvC nauw samenwerkt 
met de lokale werkgroep waarin onder meer buurtbewoners 
vertegenwoordigd zijn. Ook voor dit project geldt immers 
dat behoud van een goed leefklimaat voor de inwoners van 
Soerendonk bovenaan staat. 

Duurzame energie

Het CDA levert graag een bijdrage aan een beter klimaat in de 
toekomst door het gebruik van duurzame energie. De gemeente 
dient samenwerking van burgers en bedrijven te bevorderen 
zodat duurzame energievormen verder kunnen ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld door onnodige regelgeving te beperken en 
initiatieven te ondersteunen. Ook kan de gemeente zelf een 

steentje bijdragen door gebruik te maken van duurzame 
energie. Daarnaast ziet het CDA Cranendonck een taak voor de 
gemeente om milieubewust gedrag te stimuleren.  

Lokale economie en ondernemers

Om voorzieningen zoals scholen, lokale gezondheidszorg, 
winkels en cultuurinstellingen op peil te houden, is 
werkgelegenheid van groot belang. Ondernemers zorgen 
voor die werkgelegenheid en zijn daarom een belangrijke 
maatschappelijke speler. 

Ondernemers dienen mee te kunnen denken in een 
ondernemersplatform. Zo stimuleren ze elkaar tot een zo 
optimaal mogelijk vestigings- en ondernemersklimaat. Alleen 
dan is het mogelijk gezamenlijke ambities van ondernemers en 
gemeente te realiseren. Hierbij vindt het CDA het van belang de 
overheidsbemoeienis terug te dringen en wet- en regelgeving te 
vereenvoudigen. 

In het aanbestedingsbeleid moet gekeken worden hoe grote 
opdrachten eventueel opgeknipt kunnen worden om zo ook 
kleinere zelfstandigen de mogelijkheid te geven mee te doen. 
Kortom: denken in oplossingen in plaats van in problemen. 

Ondernemers hebben baat bij samenwerking met andere 
gemeenten. Het CDA is daarom voorstander van economische 
samenwerking met Brainport om zo de kansen voor de lokale 
ondernemers te vergroten. Voor de lokale economie is ook 
een goede infrastructuur van belang. Het CDA staat daarom 
positief tegenover het onderzoeken van de mogelijkheden om 
het personenvervoer per spoor via Budel-Schoot te hervatten. 
Voorwaarde hiervoor is dat de overlast voor omwonenden echt 
minimaal is. We zijn tegen het hervatten van vrachtvervoer.  

Economie

Een goed functionerende lokale economie is 

essentieel voor de gemeente Cranendonck. 

Goed draaiende bedrijven creëren 

werkgelegenheid en voorkomen zo krimp. 

Samenwerking tussen bedrijven en burgers 

moet leiden tot een goede balans van 

economische ontwikkeling en een goed 

leefklimaat.
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Drank en drugs

Overmatig drank- en drugsgebruik moet aangepakt worden. 
Het CDA is geen voorstander van een harde aanpak, juist dan 
voelen jongeren zich uitgedaagd om tot gebruik van drank en 
drugs over te gaan. We staan voor een serieuze aanpak die 
inzet op bewustwording  en eigen verantwoordelijkheid van 
jongeren en ouders. Het is de taak van de gemeente om in 
voorlichting te voorzien op plekken waar jongeren (en ouders) 
zijn, zoals scholen en jeugdwerk. Ook dient de lokale horeca 
hierbij betrokken te blijven. 

Het CDA wil geen verkooppunten voor softdrugs in 
Cranendonck.

 

Verkeersveiligheid

We hebben al iets gezegd over onderhoud in binnen- en 
buitengebied en veilige schoolroutes. Verkeersveiligheid heeft 
ook te maken met goede straatverlichting. Dat dit duurzaam 
gebeurt, heeft onze voorkeur. 

Het CDA staat voor een veilige afwikkeling van het verkeer 
aan de zuidkant van Budel. De overlast (drukte, onveiligheid, 
vervuiling) voor aanwonenden is groot. Een veilige toegang voor 
de jeugd tot het sportpark is haast onmogelijk. Deze situatie is 
niet acceptabel en moet in deze raadsperiode opgelost worden. 
In een verkeersplan moeten de ontwikkelingen rondom het DIC 
meegenomen worden. Uitgangspunt voor het CDA is hierbij het 
verkeersarm houden van Dorplein en Schoot. 

Ook in Maarheeze speelt voor het CDA Cranendonck een 
onacceptabele situatie. Het verkeer van Reiling en het 
Chijnsgoed zorgt voor overlast en gevaarlijke verkeerssituaties 
in Maarheeze en Sterksel. Een werkgroep, met daarin alle 

betrokken partijen uit overheid en bevolking, buigt zich over de 
mogelijkheden om het verkeer uit deze dorpen te weren. 

Een oplossing voor deze gevaarlijke situatie moet op korte 
termijn geboden worden. Is dat niet mogelijk, dan moet alvast 
een tussenoplossing gecreëerd worden. Het CDA wil niet nog 
eens 10 jaar het verkeer door de Neerlanden laten rijden.

De definitieve oplossing mag niet tot overlast of gevaarlijke 
situaties elders in Maarheeze leiden. De genoemde optie om 
afrit 36 bij Maarheeze te sluiten is voor het CDA niet aan de 
orde. Mede gezien de verwachte verkeersstroom naar Hof 
van Cranendonck is een vlotte en veilige verkeersafwikkeling 
essentieel. 

Veiligheid

Het veilige gevoel in onze gemeente 

waarborgen. Daar staat het CDA voor. 

Burgers voelen zich over het algemeen veilig 

in hun omgeving. Al kan de verkeersveiligheid 

altijd wel beter. Wij  willen het gevoel 

van veiligheid bewaken en waar mogelijk 

versterken. Want veiligheid is een reden om 

voor een woonplek te kiezen.
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Woonlasten

Alle plannen binnen de gemeente kosten geld. We hebben nu 
meer plannen dan geld  dus zullen we keuzes moeten maken. 
Het CDA wil geen hogere kosten voor onze inwoners. 

We willen met de beschikbare middelen een zo goed mogelijke 
leefomgeving om te wonen, werken en te recreëren. Daarom 
wil het CDA alleen weldoordachte plannen uitvoeren, in één 
keer goed en duurzaam. Het CDA wil zorgen voor een duidelijk 
financieel beleid voor de toekomst van Cranendonck,  geen 
lasten doorschuiven.

Voorsorteren 

Het CDA heeft speciale aandacht voor de sociaal-
maatschappelijke gevolgen van de decentralisaties naar de 
gemeente. De gemeente krijgt meer taken van het Rijk en moet 
flink bezuinigen. Het CDA vindt dat we daar nu al op moeten 
reageren door hiervoor extra geld te reserveren.  Alleen op 
deze manier zorgen we ervoor dat we ook in de komende jaren 
mensen ondersteuning kunnen bieden waar nodig en onze 
financiën op orde houden.       

 

Het Geld

De financiële situatie van de gemeente dient 

gezond te zijn. Hierbij zijn inkomsten en 

uitgaven met elkaar in balans. Het CDA vindt 

dat de financiële huishouding recht moet 

doen aan de belangen van vandaag, en van 

morgen. Dit vraagt om verantwoorde keuzes 

die we niet uit de weg zullen gaan. 
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Gemeentelijke samenwerking

Om de kwaliteit richting onze burgers zo hoog mogelijk te 
houden en kosten te beperken, zijn we voorstander van 
regionale samenwerking. Op de gebieden (jeugd)zorg en 
arbeidsmarkt zijn dat aangrenzende, gemeenten als Heeze- 
Leende en Valkenswaard (de A2- gemeenten). Om voor 
ondernemers een economisch aantrekkelijk klimaat te creëren 
is eveneens samenwerking nodig met andere gemeenten. Het 
CDA is daarom voorstander van deelname aan Brainport. Ook 
‘Kansen over Grenzen’, gericht op samenwerking met Hamont- 
Achel en Neerpelt, kan op steun van het CDA rekenen.

Voor het CDA is het van belang dat de eigen gemeente 
voor de burger herkenbaar blijft en ook aanspreekbaar. We 
houden de eigen gemeenteraad en nemen beslissingen zelf. 
Wat we efficiënter samen kunnen uitvoeren, pakken we in 
gezamenlijkheid op zoals ‘Werk & Inkomen’. 

Minder bureaucratie

Het CDA wil een gemeente die met de samenleving meedenkt 
en faciliteert. Belangrijk hierbij is het terugdringen van de 
regeldruk. Bestaande regelgeving  en lange procedures 
moet kritisch worden bezien en waar mogelijk worden 
teruggedrongen, nieuwe regels moeten worden voorkomen 
tenzij strikt noodzakelijk. Zo blijven alleen die regels over 
die echt nodig zijn om de samenleving te beschermen tegen 
excessen. 

Door regels te verminderen komt meer zeggenschap bij de 
burger te liggen. Het is de taak van de gemeente er op toe te 
zien dat die verantwoordelijkheid adequaat wordt opgepakt. 

En waar nodig, op te treden vanuit een breder maatschappelijk 
belang. 

Organisatie

We verwachten van ambtenaren van de gemeente dat ze 
klantvriendelijk en dienstverlenend zijn. De gemeente is er 
voor de burger, niet andersom. Goede communicatie en 
samenwerking met burgers is daarbij onmisbaar. Daarom heeft 
het CDA Cranendonck het initiatiefvoorstel Burgerparticipatie 
“Cranendonck, krachtige kernen” ingediend!

Er komt een aantal veranderingen op de gemeente af. Zoals 
taken op het gebied van werk, jeugdhulp en begeleiding. Deze 
nieuwe en ingewikkelde taken raken de hulpbehoevende 
burgers in onze samenleving en gaan gepaard met flinke 
bezuinigingen vanuit het Rijk. De gemeente moet daarom 
innovatief zijn. De taken slim aanpakken door ze te combineren 
waar dat kan en aan te sluiten bij creatieve ideeën die uit de 
samenleving komen. Het CDA Cranendonck staat voor het 
activeren van een betrokken samenleving. 

Netwerk 

Het CDA Cranendonck beschikt over een uitgebreid netwerk, 
kennis en expertise. Zowel in de eigen fractie als in het 
regionale en landelijke netwerk. We maken maximaal gebruik 
van onze faciliteiten en van onze vertegenwoordigers op lokaal, 
provinciaal, landelijk en Europees niveau. Dit allemaal ten 
gunste van onze eigen inwoners. 

De Gemeente

‘De samenleving, niet de overheid’, zo luidt 

het eerste principe van het CDA. We staan 

voor een kleine (gemeentelijke) overheid 

die initiatieven van burgers stimuleert en 

faciliteert. Die taken bij de samenleving laten 

waar dat kan en toetsend en corrigerend 

optreden waar dat nodig is. De gemeente 

moet gezien worden als een betrouwbare en 

meedenkende partner. 
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