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INLEIDING 

 

 

Voor het CDA is de gemeente vooral een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een sterke 

samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die 

samenleving staan mensen centraal. 

Het CDA staat voor de waarden die ons verbinden en ook voor een gemeenschap met (lokale) tradities 

waarbinnen men zich thuis voelt. 

In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in 

familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waarin we elkaar helpen en waarin we 

verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als 

samenleving. Als iedereen weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, 

vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.  

 

Die sterke samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een duurzame economie. We 

hebben stevige lessen getrokken uit de economische crisis, die ook veel inwoners in onze gemeente en 

de gemeente zelf heeft geraakt. In de duurzame economie kiezen we voor eerlijke kansen voor 

iedereen en oplossingen voor de lange termijn. Daarbij is het niet zo, dat de gemeentelijke overheid dit 

allemaal van bovenaf gaat regelen. De gemeente helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte te 

geven en mogelijk te maken. Dat vraagt om een krachtig bestuur, dat weet los te laten, vertrouwen 

geeft en meer aanvullend is in plaats van regelend.  

 

Met het voorliggende programma gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan 

doen, nu en ook in de komende generaties. 
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VISIE EN SPEERPUNTEN 
 

Visie 

Voor elke gemeenteraadsverkiezing maakt het CDA Cuijk een verkiezingsprogramma. Hierin 

vertellen wij wat wij belangrijk vinden voor de komende vier jaar en wat onze speerpunten in deze 

periode zullen zijn. In dit verkiezingsprogramma kijken wij ook verder dan deze periode van vier jaar, 

omdat we het belangrijk vinden een stabiele, langetermijnvisie te hebben op het besturen van onze 

gemeente. Een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma met deze langetermijnvisie in het 

achterhoofd is de gemeente Cuijk als onderdeel van de regio Land van Cuijk.  
 
Het CDA ziet het Land van Cuijk als een kansrijke regio. Aan de andere kant is deze regio ook een 

krimpgebied met ontgroening en vergrijzing. Dit betekent dat onze gemeente grote opgaven heeft om 

werkgelegenheid te scheppen en te behouden, om mobiliteit en bereikbaarheid te waarborgen, om 

economische én culturele ontwikkeling te stimuleren, om kwetsbare inwoners de ondersteuning te 

kunnen bieden die nodig is, en, niet in de laatste plaats, doelen op het gebied van duurzaamheid te 

realiseren. 
 
Veel van deze opgaven kan de gemeente Cuijk niet alleen oplossen. We móeten  dat samen met het 

Land van Cuijk doen. Daarom zijn wij voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Natuurlijk 

blijven er ook lokale vraagstukken: de centrumontwikkeling van Cuijk, de vertaling van sociaal en 

ruimtelijk beleid naar vitale wijken en dorpen. We zien het als onze taak om deze kansen en 

uitdagingen te vertalen naar “een sterk Land van Cuijk, met behoud van identiteit en eigenheid van 

alle kernen”.  
 
Speerpunten 

De speerpunten van het CDA Cuijk voor de periode 2018-2022 zijn: 
 

1. Één gemeente Land van Cuijk 

2. Lobby voor verbetering A73, Oost-West-verbinding en introductie van een nachttrein 

Nijmegen 

3. Verduurzaming sociale huurwoningen en stimuleren duurzaamheidslening particulieren 

4. Vergroening openbare ruimte en stimuleren vergroening tuinen 

5. Cuijk  “Jongeren-proof” 

6. Eenzaamheid onder jong en oud tegengaan 

7. Één loket voor ouderen 

8. Ontwikkelruimte voor ondernemers 

9. Armoede onder kinderen tegengaan 

10. Géén bezuinigingen op jeugdsport- en cultuursubsidies 

11. Snelle uitvoering projecten Centrumvisie Cuijk 

12. Vitale wijken en dorpen: een gezamenlijke “Leefbaarheidsagenda”  
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1.     STERKE  SAMENLEVING 
 

 

1.1       VEILIGHEID IN DE BUURT  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Onze inwoners moeten zich in allerlei opzichten veilig voelen in onze gemeente, in hun wijk, in hun 

buurt, in hun straat. Het gaat hieronder om de sociale veiligheid van onze inwoners. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Bevorderen van overleg tussen inwoners, politie en gemeente over veiligheid in de buurt; 

 Inwoners actief informeren over preventieve maatregelen en hen laten meedenken en -werken 

aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt (naar het voorbeeld van de pilot “De 

Buurt Bestuurt “ in Padbroek); 

 Evaluatie inzet Boa’s (prioriteiten, capaciteit); 

 Camerabewaking in situaties van structurele onveiligheid. 

 

 

1.2        WOON- EN LEEFOMGEVING 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Voor ons moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. 

Daarbij gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen 

die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de directe leefomgeving is in 

dat opzicht belangrijk. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 In de woonvisie expliciet rekening houden met 1-persoons huishoudens en vitaliteit van kleine 

kernen; 

 De bouw bevorderen van duurzame sociale huurwoningen. Met woningbouwcorporaties 

(prestatie) afspraken maken over zelfbeheer van huurwoningen; 

 Verduurzamen van de bestaande sociale woningvoorraad; 

 Tegengaan van verpaupering (o.a. herontwikkeling leegstaande panden, opknappen Cuijk-

centrum) 

 Ruimte bieden voor particulier collectief opdrachtgeverschap. Er moet een CPO-vraagbaak 

komen; 

 Aandacht voor leefbaarheid van het buitengebied (bijv. transitiefonds leegstaande gebouwen); 

 Bevorderen van een goede telefonische en digitale bereikbaarheid (o.a. inzet en gebruik van 

glasvezel); 

 Uitwerking inrichting Homburgterrein (food en gezondheid, groen, sport en leisure); 

 Met projectontwikkelaars en anderen w.o. CPO’s prestatieafspraken maken over de 

hoeveelheid, de aard en de kwaliteit van het woningaanbod afgestemd op hedendaagse 

(innovatieve) ontwikkelingen en behoeften w.o. flexibele en kleine bouwconcepten als tiny 

houses; 

 Uitvoering geven aan ons “Kansenplan Cuijk Centrum”; 

 Uitvoeren geven aan de centrumvisie; 

 Samen met de dorpsraden verdere uitvoering geven aan IDOP’s.  
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1.3       VERKEER EN VERVOER 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Voor de toekomst is het belangrijk dat de dorpen goed bereikbaar zijn en blijven. 

De overheid stimuleert het langer zelfstandig blijven wonen in de eigen woning. Daar hoort ook een 

goede bereikbaarheid bij. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Bevorderen van een integrale aanpak en samenhang van leerlingenvervoer, 

doelgroepenvervoer, IBN-vervoer en vrijwilligersinitiatieven zoals met buurt- en wijkbussen; 

 Onderzoeken naar de behoeften om de bereikbaarheid van de dorpen te borgen en van de 

mogelijkheden om in die behoeften te voorzien; 

 De behoefte onderzoeken van jongeren/studenten voor een nachttrein richting Nijmegen; 

 We zetten in op het realiseren van de aanbeveling in het “Manifest Verkeersmobiliteit Land 

van Cuijk “; 

13. Het opstarten van een lobby voor verbetering van d A73, Oost-West-verbinding en introductie 

van een nachttrein Nijmegen. 

 

 

1.4       BURGERSCHAP EN GEMEENSCHAPSZIN 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Wij staan voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers. Wij vinden het 

belangrijk dat buurten en dorpen invloed hebben op het beleid en dat de gemeente inwoners de kans 

biedt om burgerschap te tonen. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Actief meedenken bij initiatieven vanuit de samenleving en de mogelijkheid van 

“buurtrechten” bevorderen (inwoners kunnen publieke diensten/voorzieningen eventueel 

overnemen); 

 Mogelijkheid bieden om collectieve voorzieningen in zelfbeheer te nemen; 

 (Verder) werken met (de uitrol van) buurtbudgetten; 

 Mogelijkheden onderzoeken een gemeentelijke “jongerenplatform” in te stellen ter versterking 

van de verbinding tussen de gemeente en jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18. Jongeren 

kunnen hier terecht met initiatieven, ideeën, evenementen etc.  

 Jongeren actief betrekken bij de samenleving o.a. via maatschappelijke stages (samen met 

scholen) en de mogelijkheden onderzoeken voor intensivering van het jongerenwerk 12-18 

jaar. 

 

 

1.5       INTEGRATIE  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een migratie-achtergrond de mogelijkheid wordt geboden 

goed te kunnen integreren in de lokale gemeenschap.  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 De gemeente neemt een actieve rol bij het inburgeren van statushouders; 

 Vergunninghouders direct in aanraking brengen met onderwijsmogelijkheden en 

vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt;  

 Nieuwe Nederlanders met behulp van vrijwilligers (maatjes) snel hun plek laten vinden in de 

plaatselijke samenleving 
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1.6       VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Een gemeenschap kan niet zonder verenigingen en vrijwilligers. Wij vinden het bijzonder belangrijk, 

dat onze inwoners voor hun individuele en maatschappelijk ontplooiing terecht kunnen bij 

verenigingen en overige vrijwilligersorganisaties. Wij hechten zeer aan de onmiskenbare intrinsieke 

waarde van de verenigingen.  

Door kinderen/jongeren te laten bewegen leveren verenigingen bovendien een belangrijke bijdrage aan 

het tegengaan van overgewicht.  

Ieder kind/jongere dient de kans te krijgen te sporten of zich te ontwikkelen via muziek, toneel of 

andere culturele vorming. Voor volwassenen biedt het verenigingsleven de kans zichzelf in contact 

met anderen (verder) te ontplooien. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Verminderen van regeldruk; 

 Extra aandacht voor vrijwilligersbeleid; 

 Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (van kerken, 

Humanitas, van scholen of van de Voedselbank) en inzetten op een optimale toepassing en 

gebruikmaking van wettelijke mogelijkheden in dat kader;  

 Coaching van jeugdtrainers o.m. ten behoeve van de omgang met jongeren met bijzondere 

aandacht;   

 Evaluatie buurtsportcoaches en inzetten op verdere verbinding tussen sport, cultuur, 

onderwijs;  

 Geen bezuinigingen op jeugdsport- en cultuursubsidies; 

 Het formuleren van een eenduidig subsidiebeleid met erkenning van de bijdrage van 

verenigingen aan het maatschappelijk functioneren; 

 Het maken van goede uitvoerbare afspraken met buitensportverenigingen. 

 

 

1.7       KUNST- EN CULTUUR  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK  

Kunst en cultuur hebben-  naast het belang voor persoonlijke ontplooiing - ook veel betekenis voor de 

gemeente als geheel. Zowel passief als actief moet kunstbeleving een betekenisvolle factor zijn binnen 

de gemeente. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Bevorderen van cultuureducatie o.a. via onderwijs (lokale cultuur en geschiedenis); 

 Bevorderen dat de culturele en maatschappelijke historie kenbaar en (waar mogelijk) zichtbaar 

blijft (o.a. via onderwijs); 

 Ondersteunen van het muziekonderwijs en het bibliotheekwerk; 

 Stimuleren van kunst in de openbare ruimte i.s.m. particulier initiatief (o.a. bedrijfsleven) 

 In het kader van het op te stellen Omgevingsplan expliciet aandacht besteden aan het behoud 

van cultureel erfgoed (waaronder ook religieus erfgoed en Romeins verleden) 
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2.     ZORG VOOR ELKAAR  
 

 

2.1       GEZONDE LEEFSTIJL 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Een gezonde leefomgeving en leefstijl vinden wij belangrijk. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 JOGG-project continueren en intensiveren in samenspraak met externe partijen; 

 Continueren van preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van ongewenst alcohol-  

en drugsgebruik; 

 

2.2       PERSOONLIJKE KRACHT 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

We gaan uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen (“de menselijke maat”). 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Met zorgorganisaties maken we afspraken over maatwerk in de thuiszorg; 

 De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid de zorg in hun omgeving zelf te organiseren en 

te regisseren; 

 Samen met werkgevers, welzijn, bibliotheek en onderwijsinstellingen gaan we werken aan een 

brede aanpak om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. 

 

2.3       PREVENTIE 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Volwassenen en kinderen  - met of zonder handicap - dienen zo optimaal mogelijk te participeren in de 

maatschappij. Het is daarbij van belang, dat vooral preventief te werk gegaan wordt.  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Voor de komende bestuursperiode is het bestrijden van eenzaamheid een speerpunt. Andere  

interventies in het sociale domein zijn niet duurzaam als ook niet de eenzaamheid wordt 

bestreden. We ontwikkelen daarvoor een Plan van Aanpak; 

 Samen met o.a. het Platform Gehandicapten maken we jaarlijks een rondgang door de 

gemeente om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen; 

 We initiëren een kindpakket om armoede onder kinderen tegen te gaan. Bijles voor kinderen 

uit minima-gezinnen dient financieel mogelijk te worden gemaakt;  

 We pleiten voor een Innovatieregeling voor het stimuleren van vernieuwende ideeën en het 

ondersteunen/verbeteren van technologische ontwikkelingen bijv. domotica, robotica en e-

health. 

 

 

2.4       OUDEREN 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker; in de 

familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt. Bij alle veranderingen in de zorg moeten en 

mogen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze 

nodig hebben. Dat is geen gunst, maar een oprechte en blijvende solidariteit met mensen die het vaak 

al moeilijk genoeg hebben. Gemeentelijk zorgbeleid dient ook afgestemd te zijn/worden op het 

tegengaan van eenzaamheid, op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden 

en op het stimuleren van ouderen om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. 
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WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 We bevorderen de totstandkoming voor ouderen van één-loketfunctie voor vragen over 

(val)preventie, klachten/ongemakken en digitale ondersteuning;  

 We stimuleren dat ouderen langer in hun eigen vertrouwde, veilige en sociaal aantrekkelijke 

omgeving kunnen blijven wonen, ook als er straks meer zorg nodig; 

 We continueren een voortdurend en gestructureerd  overleg tussen gemeente en de  

ouderenorganisaties gericht op een effectieve samenwerking. 

 

  

2.5       MANTELZORG 

  

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Bij alle veranderingen in de zorg moeten en mogen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd 

kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Mantelzorgers zijn van onschatbare 

waarde. Voor velen wordt de druk steeds hoger Wij stimuleren deze nabije zorg en ondersteunen 

mantelzorgers in het zware werk dat ze doen. 

  
WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 We stimuleren en faciliteren vrijwillige zorg, maatjesprojecten en aanwezigheidshulp; 

 Indien de landelijk beschikbaar gestelde financiële middelen voor mantelzorgondersteuning 

ontoereikend is, zal moeten worden bezien wat aanvullend nodig is; 

 Wij adviseren om extra middelen te reserveren voor het Mantelzorgsteunpunt ter verbetering 

van de informatievoorziening voor mantelzorgers en optimalisering van digitale voorzieningen 

en deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers. 

 

2.6       SOCIAAL DOMEIN 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg dient integraal te worden samengewerkt. We opteren 

voor een zorgfinanciering die de mens centraal stelt (de menselijke maat in de zorg) en een juiste 

uitvoering van de wet decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.   

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 De gemeente neemt de regie voor de samenwerking van professionals om een integrale aanpak 

mogelijk te maken; 

 Bij gebruikmaking van PGB’s wordt de kwaliteit van de zorg te allen tijde gegarandeerd; 

Misbruik van het PGB wordt actief tegen gegaan met transparante verantwoording achteraf.  

 Wij ondersteunen lokale/regionale initiatieven om alledaagse zorg voor ouderen en zieken in 

hun eigen omgeving te organiseren; 

 We dragen zorg voor voldoende ambtelijke en bestuurlijke capaciteit voor regionaal overleg 

voor de decentralisatie op het terrein van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.  

 Huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen worden betrokken bij de versterking van de 

jeugdhulpverlening bijv. door intensivering van de ondersteuning van huisartsen;  

 We bepleiten een versterking van de samenwerking tussen scholen en Basisteam Jeugd en 

gezin bijv. door een periodiek overleg met leerkrachten of een spreekuur van het wijkteam op 

school; 

 Waar mogelijk dient te worden geëxperimenteerd met nieuwe financieringsvormen waarbij de 

te behalen resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en 

professionals leidend zijn;  

 Instellingen met lokale toegangen tot de jeugdzorg worden samen verantwoordelijk gemaakt  

voor het opstellen van een individueel “zorgplan van aanpak” met als doel 1 gezin, 1 plan. 
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2.7       WERK 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Het vinden/hebben van werk is belangrijk voor het verwerven van inkomen, voor zelfontplooiing en 

het verkrijgen/onderhouden van sociale contacten. We hechten aan (maatschappelijke) participatie met 

de “tegenprestatie” als opstap in de richting van een betaalde baan. We hebben bijzondere aandacht 

voor de positie van jongeren en het mogelijk gelijktijdig oplossen van (zorg)problemen.  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Onderzoeken en inzetten van verschillende (creatieve) vormen en wettelijke mogelijkheden 

voor het toe leiden naar werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op 

een (duurzaam) vervolg. De gemeente bekleedt hierin een voorbeeldfunctie; 

 Het organiseren van bemiddeling voor bijstandsgerechtigden voor het doen van 

vrijwilligerswerk; 

 We stimuleren korte procedures bij het indienen van ideeën door burgers. 

 

 

2.7       ONDERWIJS 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de 

samenleving en de wereld daarbuiten. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Voor alle scholen in de gemeente dient een toekomstbestendig Onderwijshuisvestingsplan  

beschikbaar te zijn met bijzondere aandacht voor de kleine kernen; 

 Via een meer jarenonderhoudsplan wordt geregeld, dat schoolgebouwen beschikken over een 

goed binnenklimaat en energieneutraal worden;  

 Peuterspeelzalen en kinderopvang worden samengevoegd tot één voorschool. Wetgeving over 

de harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzalen én de bestrijding van 

Onderwijsachterstanden wordt in een gemeentelijk beleidsplan uitgewerkt.  

  

 

2.8       GELOOFSGEMEENSCHAPPEN EN INTEGRATIE  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

In onze samenleving respecteren we elkaars geloof en tradities en vindt de integratie plaats door 

proactief gemeentelijk beleid en tolerantie. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 We bevorderen intercultureel overleg met vertegenwoordigers van  

geloofsgemeenschappen en wij zetten ons in voor een adequate integratie van kwetsbare 

bewoners, waaronder statushouders. 
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3.     DUURZAAMHEID 
 

 

3.1       NATUURLIJK CUIJK 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Robuuste groen-blauwe structuren met biodiversiteit als uitgangspunt zijn essentieel voor een 

‘natuurlijk Cuijk’. Door concrete afspraken, voorlichting, educatie en handhaving worden de 

doelstellingen van vergroening behaald. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Openbare ruimte samen met inwoners inrichten met als uitgangspunten: biodiversiteit, kiezen 

voor inheemse boom- en plantsoorten en menging van soorten. Deze uitgangspunten gelden 

ook wanneer de gemeente eigen grond inricht;  

 Samen met o.a. de commissie grond- en pachtzaken onderzoeken we de mogelijkheden 

“duurzaamheidseisen” te stellen aan (pacht)gronden; 

 In het groenbeheer kiezen we voor een transformatie van “cultuurlijk” naar “natuurlijk”. De 

(verkeers)veiligheid dient daarbij gewaarborgd te blijven; 

 We streven ernaar het aantal plukweides uit te breiden en dichter bij inwoners te 

realiseren(bijv. ín de wijken en dorpen); 

 Mede via de Centrumvisie streven we naar het vergroenen van gevels; 

 Braakliggend terreinen worden waar mogelijk en samen met de eigenaar vergroend;  

 We intensiveren de voorlichting over duurzaamheid en de gemeente draagt 

duurzaamheidsbeleid actief uit;  

 We onderzoeken hoe de bestaande herplantplicht in een compensatieplicht gewijzigd kan 

worden, te realiseren in CO2-reducatie/-opvang en natuurwaarden. Het instellen van een 

“Groenfonds” is daarbij een denkbare optie;  

 Samen met scholen onderzoeken we mogelijkheden om projecten vorm te geven gericht op 

biodiversiteit, groene schoolpleinen en duurzaamheidseducatie.  

 

 

3.2       ENERGIEK CUIJK 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om de energietransitie. We vinden het 

belangrijk dat de lokale energietransitie zichtbaar en dichtbij de inwoners plaatsvindt. De gemeente 

draagt dit uit. Communicatie, experimenten en lokale energieopwekking en - opslag zijn daarbij de 

uitgangspunten. We kiezen niet op vóórhand voor één soort (bijv. zonne-energie), maar stimuleren 

diverse mogelijkheden (wind, gasomzetting etc.).  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Onderzoeken waar en hoe zonnepanelen gebruikt kunnen worden bij de realisatie van bijv. 

geluidswerende maatregelen langs (snel)wegen; 

 Heronderzoek naar het verder terugbrengen van de openbare verlichting bijv. door de nieuwste 

technieken (sensoren). Borging van de veiligheid (bijv. op de toegangs- en verbindingswegen) 

blijft daarbij het uitgangspunt; 

 Samen met de netbeheerder streven we naar lokale energieopslag. Voorbeeld: energieopslag 

op de Kraaijenbergse Plassen 

 Met projectontwikkelaars en de woningcorporatie zetten we in op het vergroten van de 

capaciteit van zonnepanelen op de daken; 

 We ondersteunen de Cuijkse Energie Coöperatie met ambtelijke bijstand en 

voorlichting/communicatie;  
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 We introduceren een duurzaamheidslening voor inwoners die hun woning willen 

verduurzamen (isolatie) en maken hierover ook afspraken met de woningcorporatie;  

 Via instrumenten van de nieuwe Omgevingswet markeren we periodiek ruimte gemarkeerd 

t.b.v. energieopwekking (bijv. zonnepark). We scheppen hiervoor planologische ruimte;  

 We onderzoeken de mogelijkheden om de hoogte van de OZB te koppelen aan het 

energielabel van woningen en gaan met externe partijen in gesprek over gasloze woningen.  

 

 

3.3       KLIMAATBESTENDIG CUIJK   

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Bij de inrichting van de openbare ruimte geven we de voorkeur aan een “groene invulling” in plaats 

van een “verharde invulling”. We verbinden het sociaal domein aan het ruimtelijk domein. 

Contactpersonen in wijken/buurten vanuit het sociaal domein nemen de duurzaamheidsambities mee 

in hun activiteiten. Gedegen voorlichting/communicatie is hierbij van wezenlijk belang. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Met dorpen, wijken, buurten en bedrijven zoeken we naar acties om hemelwater af te 

koppelen;  

 We onderzoeken mogelijkheden om inwoners “te belonen” en te faciliteren voor het 

vergroenen van tuinen.  We onderzoeken op welke wijze inwoners hier ook –naast de winst in 

duurzaamheid-  zelf financieel voordeel bij kunnen hebben; 

 In de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet krijgen duurzaamheidseisen een plek;  

 We screenen de openbare ruimte op mogelijkheden om “grijs” te transformeren naar “groen”.  

 

3.4       MOBILITEIT 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Concreter stimuleren en faciliteren van langzaam verkeer (fietsverkeer) en dat vertalen naar 

voorzieningen in de openbare ruimte. 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Fietsenstallingen worden toegevoegd aan de gemeentelijke parkeernormen;  

 We gaan verder met de ontwikkelingen van kwalitatieve, doorlopende fietsenroutes vanuit 

dorpen en wijken naar het centrum van Cuijk; daarvoor zijn extra financiële middelen nodig;  

 We stimuleren initiatieven om auto-delen mogelijk te maken;  

 Als uitwerking op het duurzaamheidbeleidsplan stellen we we een “fietsenplan”  op waarin 

alle fiets bevorderende maatregelen worden genoemd en uitgewerkt.  

 

3.5       CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

We willen de bestaande initiatieven rondom het thema circulaire economie verbinden, zodat de 

afvalstroom nog verder vermindert en de hergebruikmogelijkheden groter worden. De gemeente gaat 

proactief aan de slag met het bedrijfsleven.  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Via zowel  de Kringloopwinkel, de Milieustraat als het Repair Café wordt er bijgedragen aan 

een circulaire economie. Een verdere samenwerking kan zorgen voor overdracht van 

materiaal, meer hergebruik en versoepeling van regels; 

 We onderzoeken mogelijkheden om “Greendeals” te maken met het bedrijfsleven naar 

voorbeeld van Tilburg en Amsterdam.  
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4.     EERLIJKE ECONOMIE 
 

 

4.1        REGIONALE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

 

WAT VINDEN WE BELANGRIJK 

Groei van werkgelegenheid, transitie van de agrarische sector, bevorderen toerisme en versterking 

infrastructuur zijn de vier opgaven die voor de komende periode bepalend zijn voor de economische 

ontwikkeling van (het land van) Cuijk. De kracht van de ondernemers en bedrijven is uiteraard 

bepalend voor de mate van economische ontwikkeling. Maar de gemeente kan een belangrijke rol 

spelen vanuit ondersteuning, profilering, stimulering, (de-)regulering en verbinding. AgriFoodCapital 

is daarbij een speerpunt binnen de gemeente. 

 

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN 

 Zorgen voor voldoende werk, passend bij het opleidingsniveau van onze inwoners en zorgen 

voor aantrekkelijk werk om jongeren voor de regio te behouden; 

 Het creëren van ontwikkelruimte voor ondernemers binnen de diverse sectoren, waarbij de 

gemeente ook de balans met de leefbaarheid moet bewaken; 

 Ontwikkelingen en initiatieven stimuleren aan en op de Kraaijenbergse Plassen die passen in 

de bestaande gebiedsvisies en bestemmingsplannen; 

 We spannen ons in om samen met Agrifood Capital en de Noord-Limburgse gemeenten voor 

een concretisering van bestaande samenwerkingsintenties met de Duitse buurgemeenten. We 

borduren daarbij voort op goede bestaande voorbeelden zoals de toeristische samenwerking 

  Uitvoering geven aan  ons manifest “verkeersmobiliteit”. Uitrollen  glasvezel mits voldoende 

belangstelling. 

 

 

4.2        BEDRIJVIGHEID 

 

WAT VINDEN WE BELANGRIJK 

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van 

sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van bedrijven bijdraagt aan het geven van kansen aan 

mensen en aan duurzaam produceren. Voor ons zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren 

waarop de samenleving draait. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken 

die mensen naast het werk in hun leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere 

zorgtaken. 

 

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN 

 Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine 

ondernemers te huisvesten. .Trek daarbij samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren; 

 We gaan met de eigenaar van vrijkomende bebouwing – zoals leegkomende stallen - actief aan 

de slag om ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming; 

 Vormen van fondsen om financiering van gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 

 

4.3       OMGEVINGSWET 

 

WAT VINDEN WE BELANGRIJK 

In 2019 of 2020 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied 

van ruimte, natuur en milieu. Tevens worden er veel bevoegdheden overgeheveld van Rijk naar 

gemeenten. De wet stelt gemeenten in staat om daadwerkelijk integraal omgevingsbeleid te voeren en 

keuzes te maken met en voor de samenleving. Keuzes die niet alleen ruimtelijke gevolgen hebben, 

maar ook sociale en economische. 
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WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN 

 In dit verkiezingsprogramma worden al diverse keuzes die het CDA maakt binnen de nieuwe 

mogelijkheden van de Omgevingswet duidelijk. De implementatie van de Omgevingswet is 

echter nog volop in ontwikkeling. Dit onderwerp zal belangrijke rol spelen in de periode 2018-

2022. 
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5     KRACHTIG BESTUUR 
 

5.1       FINANCIEN 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

De gemeentelijke financiën staan onder druk. Het voorzieningenniveau in Cuijk en haar kernen is 

hoog en daarmee ook de kosten. Grote investeringen zoals de schouwburg, de IDOP-projecten en de 

randweg in Haps, brengen structurele kapitaalslasten met zich mee die door de begroting gedragen 

moeten worden. De OZB in onze gemeente is laag. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en 

gebouwen staat voortdurend ter discussie. In de afgelopen bestuursperiode is alle “lucht uit de 

begroting geperst” om zonder lastenverzwaring een sluitende meerjarenbegroting tot stand te brengen.  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zullen, zo spoedig mogelijk na hun  aantreding  

aan de slag moeten met een verkenning van het financieel perspectief van de gemeente. De 

onderzoeksvraag daarbij is of de structurele uitgaven voldoende in balans zijn met de 

structurele inkomsten. De huidige verwachting is dat deze niet voldoende in balans zijn en om 

dat te verbeteren sluiten wij geen enkele maatregel uit met inachtneming van genoemde 

stellingnames op onderdelen in het voorliggende verkiezingsprogramma. 

 

 

5.2       DIENSTVERLENING GEMEENTE  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Wij staan voor een overheid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en de samenleving zo veel 

mogelijk ruimte geeft.  

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 We opteren voor een gemeente die met burgers afspraken maakt over een terugkoppeling van 

vragen en meldingen (bv. Fixi app) en afspraken nakomt;  

 We willen in de komende jaren fors inzetten op toepassingen en mogelijkheden van de  

internettechnologie teneinde te komen tot een meer op maat gesneden, persoonlijke online 

dienstverlening die goed, gemakkelijk en snel is;  

 We bepleiten een overzichtelijke werkwijze om zorgvuldig met klachten van inwoners om te 

gaan, zoals een klachtencommissie of ombudsman in het Land van Cuijk. 

 Kosten voor overheidsdiensten (leges) dienen in principe kostendekkend te zijn, maar wij 

willen de kosten wel zo laag mogelijk houden;   

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente tijdig en duidelijk communiceert d.w.z. alle 

betrokkenen vroeg in een proces informeren en gedurende het proces op de hoogte houden;  

 Wij vinden het bovendien belangrijk, dat de gemeente in begrijpelijke en heldere taal 

communiceert, te weten taalniveau B1.   

 

 

5.3       BESTUURLIJKE TOEKOMST 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Voor ons is het duidelijk, dat er maatregelen nodig zijn om in het Land van Cuijk te kunnen spreken 

van krachtig bestuur. De grootste en belangrijkste vraagstukken – het sociaal domein én de 

Omgevingswet – spelen zich af op regionaal niveau. Met “regionaal” wordt in eerste instantie gedoeld 

op het Land van Cuijk, maar vooral ook op Noordoost-Brabant. De bijdrage die de vijf, kleine Land 

van Cuijk-gemeenten aan deze vraagstukken geven is (te) beperkt. De dynamiek wordt bepaald door 

de gemeente ’s-Hertogenbosch, Oss en Meierijstad. 

Bovenstaande constatering leidt automatisch tot de conclusie, dat de democratische legitimiteit van de 

huidige gemeenteraden onder druk staat. Men heeft feitelijk steeds minder invloed op de eigen 
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begroting dan het formeel lijkt te zijn, doordat de besluitvorming op regionaal niveau wordt 

voorbereid. 

Het Land van Cuijk staat voor een aantal grote strategische opgaven: krimp, ontgroening, vergrijzing, 

mobiliteit, bereikbaarheid en economische ontwikkeling. De schaal om deze urgente vraagstukken 

slagvaardig ter hand te kunnen nemen, is die van het Land van Cuijk en Noordoost-Brabant. 

Ook de dienstverlening én noodzakelijke ambtelijke capaciteit/kwaliteit staan onder druk. Dat geldt 

voor alle organisaties binnen het Land van Cuijk. Kwetsbaarheid en het aantrekken van deskundig 

personeel kan beter worden geborgd in een organisatie die werkt voor 50.000 tot 100.000 inwoners. 

Verder is In het Land van Cuijk sprake van “bestuurlijke drukte”. De vraagstukken in het sociaal, 

ruimtelijk en dienstverleningsdomein zijn niet gemeente-specifiek binnen het Land van Cuijk.  

Besluitvorming door vijf colleges en vijf gemeenteraden kost te veel tijd, te veel bureaucratie en te 

veel geld, die anders besteed kunnen worden;  

Doordat er vijf afzonderlijke gemeenten in het Land van Cuijk zijn, is er zowel binnen de regio als in 

het optreden naar buiten géén sprake van eenduidig krachtig bestuur. Zeker gelet op het veranderende 

bestuurlijke landschap. 

 

 

WAT GAAN WE ER VOOR DOEN 

 Wij streven een herindeling na langs het zo kortst mogelijke tijdpad: één gemeente Land van 

Cuijk. Het herindelingsontwerp moet naast een plan over de schaalvergroting, vooral ingaan 

op het vraagstuk van schaalverdieping . Leefbaarheidskwesties op schaal van wijken en 

dorpen (gemeenschapshuizen, openbare ruimte, woningbouw, sport- en cultuurvoorzieningen) 

worden door middel van lokale zeggenschap vorm gegeven bijv. via de constructies van de 

gemeente Oss. Inwoners, in vaste of wisselende samenstellingen, organiseren samen met de 

gemeente de leefbaarheid in hun wijk/buurt. Budgetverantwoordelijkheden  en -bevoegdheden 

blijven bij het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. 

 

 

   

 

 

 

  

 


