
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”  

 

 

 

 

 

 

 
 


