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In ons verkiezingsprogramma ‘Samen bouwen aan onze dorpen”, bouwen we aan een gezonde 
basis voor onze gemeente en willen we samen aan de slag om verder te bouwen aan een ge-
zonde leefomgeving voor onze inwoners. Dit betekent onder meer dat in alle dorpen voldoende en 
betaalbare woningen zijn, dat er goed onderwijs is, dat er zorg is voor mensen die dat nodig heb-
ben en dat er een bruisend verenigingsleven is, dat het dorpshuis een ontmoetingsplaats is en dat 
er aandacht is voor duurzaamheid en klimaatdoelstellingen. We willen samen bouwen aan onze 
toekomst want voor het CDA telt ieder mens.

Dat uitgangspunt past ook bij ons gedachtengoed: ruimte voor identiteit, oog voor de samenleving 
en verantwoorde omgang met de leefomgeving. Het CDA wil de komende jaren graag verder bou-
wen aan een gemeenschap waarin mensen elkaar kennen, willen meedenken over oplossingen 
en naar vermogen meewerken aan duurzame ontwikkelingen. Mensen die, om welke reden dan 
ook, niet mee kunnen doen bieden we de helpende hand. We zetten volop in op een samenleving 
waarin we naar elkaar omzien en waar mensen met elkaar de schouders eronder zetten.
We willen niet alleen een fijne leefomgeving voor nu, maar ook voor later. Daarom zullen we nieu-
we wegen bewandelen en nemen besluiten die nodig zijn om te komen tot een duurzame samen-
leving.  Wij zoeken daarbij naar het algemeen belang, het belang voor alle mensen en willen ver-
schillen tussen mensen en organisaties overbruggen. CDA Eersel zoekt daarbij naar verbinding. 
Het is niet ‘ieder voor zich’, maar ‘ Samen voor Elkaar’. We kunnen dit alleen door samen te werk-
en. Ons programma is concreet en gericht op onze toekomst en die toekomst geven we samen 
vorm en inhoud.

Voorwoord
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In onze visie is het dorpshuis het kloppende hart van het dorp. Het is het centrum van de gemeen-
schap waar het dorpsleven samenkomt en waar de deur altijd openstaat voor inwoners die be-
hoefte hebben aan gezelligheid en een bakje koffie, of voor een vereniging die wil samenkomen. 
Kortom de ontmoetingsplek van het dorp.

Waar staat het CDA Eersel voor:
• De wethouders houden roulerend een dagdeel in de week kantoor in het dorpshuis, zodat zij 

zichtbaar zijn voor het dorp.
• Dorpshuizen met een sluitende meerjarenexploitatie en een schaal die past bij een dorp krijgen 

steun.
• De gemeente onderzoekt of in de dorpshuizen ook andere functies kunnen worden gehuisvest.
• De gemeente ondersteunt de dorpsraden actief bij de zoektocht naar hun eigen toekomstvisie 

en de uitvoering daarvan.
• De gemeente moet in de dorpshuizen meer mogelijkheden bieden om mensen te helpen bij 

het invullen van formulieren vanuit de overheid. In onze wereld gaat de automatisering steeds 
verder en wordt het internet steeds belangrijker. Het invullen van formulieren om bijvoorbeeld 
een uitkering of subsidie aan te vragen gaat steeds vaker via de computer. Voor sommige in-
woners is dit een probleem.

1. Dorpshuis

In ieder dorp een levendig dorpshuis
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Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge samenhang en betrokkenheid. In onze ge-
meenten zijn er veel gezonde en actieve verenigingen die sport, ontspanning en cultuur bieden 
aan alle leeftijdsgroepen. Sporten is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan integratie, begrip 
en sociale samenhang. Ook muziekonderwijs heeft een positief effect op de ontwikkeling van 
mensen. Daarom verdienen deze verenigingen onze aandacht. 
Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van 
de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. 
Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De gemeente moet de 
randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte 
van wet- en regelgeving.

Waar staat het CDA Eersel voor:
• De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor personen die actief zijn binnen verenigingen wordt 

vergoed door de gemeente.
• Het idee van de vrijwilligersbank wordt ingezet voor sport- en cultuurverenigingen. Verenigin-

gen hebben steeds meer moeite om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Samenwerking 
met andere verenigingen biedt hier wellicht kansen voor groei en stabiliteit. 

• Verenigingen mogen in hun eigen tempo groeien naar samenwerking of fusie indien dit de lev-
ensvatbaarheid van de club ten goede komt. 

• Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennis-
gemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden vaardigheden aangeleerd in de 
omgang hiermee. De gemeente denkt actief met de carnavalswagenbouwers mee over een 
geschikte plek om te bouwen. 

• De gemeente creëert betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen: bijvoorbeeld door vri-
jstelling van OZB en een garantstelling om investeringen in duurzaamheid te kunnen doen.

• De gemeente stelt een energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen 
van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.

2. Verenigingen

Een vitaal verenigingsleven
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Bewegen is heel belangrijk ter ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar 
bewegen heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. 
Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het 
gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.
Of je nu oud of jong bent, mobiel of minder mobiel, een beperking hebt of niet, een grote of kleine 
portemonnee hebt, sporten en bewegen moet voor iedereen bereikbaar zijn. Voor ons betekent 
dit dat er voldoende speelgelegenheid moet zijn in de buurt. Dit mogen ook speelbossen of an-
dere natuurlijke speelplaatsen zijn. Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte 
‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel 
om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven.

Waar staat het CDA Eersel voor:
• De gemeente investeert meer in buiten-fitnessapparaten waarop gratis gesport kan worden 

door jong en oud.
• De gemeente realiseert zo spoedig mogelijk een nieuw zwembad voor zwemlessen, recreatief 

zwemmen en waar zwemverenigingen een plek hebben. Wat het CDA betreft is Eersel-West 
(bij het politiebureau) een mooie locatie voor dit nieuwe, duurzame zwembad. 

• De gemeente werkt actief mee aan het afsluiten van straten in onze gemeente op buiten-
speeldagen. 

• De gemeente evalueert de buurtsportcoaches en zet in op verdere verbinding tussen sport, 
cultuur en onderwijs.

• De gemeente ondersteunt cultuur- en sportverenigingen en geeft ze de kans om nieuwe activi-
teiten te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen zowel maatschappelijk als commercieel zijn.

• Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook fysiek goed toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking.

• Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting. 
Ondersteun als gemeente collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor 
elkaar te kunnen zorgen. Zoals het neerzetten van voldoende bankjes zodat mensen bij elkaar 
kunnen samenkomen of uitrusten.

3. Gezond bewegen

Bewegen en sporten moet bereikbaar zijn voor 
iedereen
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Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen 
ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samen-
leving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantel-
zorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 
hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij 
willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschap-
pelijke problemen niet écht gaan oplossen. Samenleven vraagt zorg voor elkaar. Laten we onze 
ogen open houden voor de mensen om ons heen. Het CDA wil zelfredzaamheid op een verant-
woorde manier bevorderen. 

Waar staat het CDA Eersel voor:
• Onze gemeente moet meer aandacht en begeleiding bieden aan scholieren en studenten die 

naast hun opleiding ook mantelzorg verlenen aan een familielid of buurtgenoot.
• Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat 

de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden.
• De gemeente onderzoekt samen met andere belanghebbenden of ze de sociale werkplaats 

opnieuw leven kan inblazen. Zo kan iedereen een weg vinden naar waardevol werk. Met de 
invoering van de participatiewet is voor een grote groep mensen met een arbeidsbeperking de 
kans op werk veel te sterk afgenomen. Ouderen moeten in hun eigen vertrouwde omgeving 
prettig en veilig kunnen wonen en de zorg kunnen ontvangen die nodig is.

• Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop.
• De WMO-consulent moet ondersteunend zijn, en gaat op zoek naar de best mogelijke oploss-

ing. Maatwerk moet geboden worden waarbij de vraag van mensen leidend is.
• Onze gemeente maakt in de komende bestuursperiode een speerpunt van het bestrijden van 

eenzaamheid voor oud en jong. Andere interventies in het sociale domein zijn niet duurzaam 
indien niet ook de eenzaamheid wordt bestreden.

4. Zorg

Zorg is maatwerk
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Het  CDA Eersel vindt dat de woonbehoefte en het aantal woningen beter op elkaar afgestemd 
moet worden. Wij geloven dat er meer gebouwd moet worden, maar we geloven nog sterker dat 
er meer gebouwd moet worden in de prijsklasse tot €360.000. Wij zullen ons hard maken voor een 
instrument waarin ontwikkelaars worden gedwongen deze woningen te bouwen. Mochten ontwik-
kelaars niet deze behoefte hebben, dan moet de gemeente zelf deze handschoen oppakken. Ook 
kan onze gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van collectief opdrachtgeverschap

Waar staat het CDA Eersel voor:
• In alle kernen moeten er mogelijkheden zijn om te bouwen.
• Er moeten meer woningen gebouwd worden in de prijsklasse tot €360.000. 
• In de bouwplannen moet ruimte zijn voor ouderen die een kleinere woning willen kopen of 

huren.
• De gemeente kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier opdracht-

geverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat voor initiatiev-
en. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het  bouwen van hun eigen woning 
of buurt, versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder re-
gels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.

• Het bouwen van een woning en doorverkopen voor winst, en weer loten voor nieuwe bouw-
grond, wordt zo snel mogelijk aan banden gelegd. Alle mensen mogen grond of een (nieuw-
bouw)woning kopen in onze gemeente, maar dan moeten ze er wel gaan wonen. 

5. Woningbouw
Bouwen voor oud en jong
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CDA-Eersel vindt verkeersveiligheid op wegen naar en rond scholen cruciaal. Kinderen moeten 
een veilige route naar school kunnen wandelen en fietsen. Onze fietspaden moeten daarom goed 
onderhouden zijn, voldoende verlicht en herkenbaar zijn voor andere verkeersdeelnemers. 
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen 
voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraa-
gt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het 
tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving 
en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op thema’s als ver-
keersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jonger-
en en vandalisme. Veiligheid is een zaak van en voor iedereen. De politie is op dit moment minder 
zichtbaar in het straatbeeld en is vaak fysiek op afstand. Om dit gemis te verlichten moet contact 
tussen burgers en boa’s makkelijker worden. 

Waar staat het CDA Eersel voor:
• De gemeente gaat ouders stimuleren om de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets 

naar school te brengen. 
• De gemeente verbetert de veiligheid rondom alle scholen door in het gebied een uniforme uits-

traling aan te brengen die verkeer remmend werkt. 
• Inwoners moeten onveilige verkeerspunten kenbaar kunnen maken bij het gemeentelijk meld-

punt verkeersveiligheid of bespreekbaar kunnen maken met de wethouder die kantoor houdt in 
het dorpshuis.

• Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De 
gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken 
en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het or-
ganiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken

• Initiatieven zoals buurtpreventie en buurt-appgroepen verdienen ondersteuning. De dienstver-
lening door boa’s zal hierin verruimd en verbeterd moeten worden.

• Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit 
vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elek-
trische fietsen toeneemt. Gemeenten moeten daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden 
die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen.

• De gemeente biedt blijvende ondersteuning bij onderhoud van openbare AED-apparaten.

6. Veilig over straat
Veiligheid in de buurt
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Bij een duurzame economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energie-
bewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken  door goed en 
nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.
Wij geloven niet in de traditionele tegenstelling tussen stad en platteland. Veel verstedelijkte ge-
bieden zijn in hun buitengebied verweven met agrarische gebieden. Het is belangrijk om niet alle 
agrarische grond in en rondom steden te bestemmen voor projectontwikkeling of natuurgebied. 
Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt waar ook de agrariërs deel van uitmaken. Zij kennen 
als geen ander de omgeving en onze grond. De veehouderij is op dit moment een omslag aan het 
maken en de gemeente heeft daarbij een belangrijke taak: aangeven wat (ruimtelijk) mogelijk is en 
duidelijk maken waar geen medewerking aan wordt verleend. 
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons 
land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en onderne-
mers, en hen de ruimte bieden. 

Waar staat het CDA Eersel voor:
• Het groene, weidse landschap van ons buitengebied draagt bij aan het welzijn en het geluk 

van mensen, agrarische ondernemers leveren hierbij een waardevolle bijdrage door beheer en 
onderhoud van dit gebied.

• De gemeente besteedt haar projecten waar mogelijk lokaal aan, rekening houdend met du-
urzaamheid en social return.

• Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk mak-
en van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op-de-meterwoningen en 
geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met 
(woningbouw) coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden 
gemaakt

• Onze gemeente stimuleert en faciliteert het melden van afvaldumping beter. Op deze over-
tredingen moet strenger worden gehandhaafd. 

• Voor bestaande huurwoningen willen wij met woningcorporaties afspreken dat 95% van de 
huurwoningen de komende vier jaar voldoen aan energieklasse B, zonder extra huurverhoging.

7. Duurzaamheid
Een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst
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Het klimaatakkoord van Parijs met de opdracht de CO2-uitstoot te verminderen dwingt tot rig-
oureuze maatregelen. Daarbij is het onoverkomelijk dat iedereen een bijdrage moet leveren om 
het gestelde doel te halen. De energietransitie is daarom van ons allemaal. In de praktijk betekent 
dat volgens het CDA vooral minder verbruiken en de opwekking sterk verhogen.

Waar staat het CDA Eersel voor:
• De gemeente maakt een concreet actieplan over hoe wij zo snel mogelijk een energieneutrale 

gemeente kunnen worden. 
• Een renteloze lening van de gemeente voor iedereen die zonnepanelen op zijn eigen woning 

wil leggen.  
• De gemeente brengt rendabele duurzaamheidsinvesteringen in kaart.
• Onze gemeente gaat zo snel mogelijk aan de slag met de aanleg van zonneparken. Wij zien 

zonneparken als  een tijdelijke oplossing en gaan voor de lange termijn actief op zoek naar 
methodiek die minder impact op de leefomgeving heeft. 

• We willen een energieregisseur aanstellen die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van 
rendabele duurzaamheidsinvesteringen.

• De gemeente moet actief mensen samenbrengen zodat ze gezamenlijk kunnen investeren in 
verduurzaming. De gemeente draagt actief bij aan lokale initiatieven voor duurzame energie, 
op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben. Bijvoorbeeld door een lagere 
energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.

• Wij willen collectief, lokaal bezit van duurzame energie-opwekkers eisen. Bij zonneparken 
verdient het de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door 
een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. Ook wan-
neer zonneparken die met subsidie zijn neergezet na afloop van de subsidieperiode met winst 
worden doorverkocht, vloeit een deel van de opbrengst terug naar de samenleving.

8. ENERGIE EN KLIMAAT

Energie geven
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Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, 
omdat deze taken ingewikkelde zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (ar-
beidsmarktvragen). Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met andere gemeenten omdat 
het dan goedkoper kan. Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit 
te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een 
grootschalige en afstandelijke organisatie. We streven naar een betrokken gemeente die haar 
inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bev-
olking. Ons dorp maakt onderdeel uit van de sterke hightechregio Brainport. Vanuit zelfstandigheid 
werken we constructief mee aan regionale thema’s zoals werkgelegenheid, detailhandel, mobiliteit 
en wonen. Dit is iets wat we al jaren met tientallen gemeenten, instanties en diensten succesvol 
samen doen. “Samen” is voor het CDA het sleutelwoord voor een langdurige zelfstandigheid. We 
willen dicht bij de gemeenschap staan als het gaat om dienstverlening. 

Waar staat het CDA Eersel voor:
• De gemeente Eersel werkt samen vanuit eigen kracht. Samenwerken en meedoen komt altijd 

vanuit twee kanten. 
• Het CDA hecht waarde aan goed bestuur en onze gemeente moet voldoende slagkracht heb-

ben. Samenwerken is hierin de oplossing. Daarom gaan we de samenwerking met de Kem-
pengemeenten door ontwikkelen.

• Wanneer samenwerken geen oplossing meer biedt moet het bestuur de moed hebben om de 
optie tot fuseren te onderzoeken. 

• We staan voor een goede online dienstverlening, maar ook telefonisch en persoonlijk contact 
moet mogelijk zijn voor bewoners die daar de voorkeur aan geven. 

• De gemeente bevordert de regionale economische samenwerking op het gebied van toerisme 
en recreatie. We zijn tevens voorstander van een grensoverschrijdende samenwerking op het 
gebied van economie en recreatie.

• In samenwerking met vele gemeenteraden, zal de CDA-fractie strakkere regie op taken en 
budgetten van gemeenschappelijke regelingen voeren.

• Voor een goede samenwerkingen tussen inwoners en gemeente is een duidelijke taakverde-
ling noodzakelijk. Zeg als gemeente wanneer je wel iets met een plan gaat doen, en wanneer 
niet. Houd inwoners niet voor de gek, schep geen onrealistische verwachtingen.

9. Samenwerken

Samenwerken aan onze leefomgeving
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Het CDA Eersel staat voor een gemeente die zo dicht mogelijk bij de samenleving staat en de 
samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Wij werken volgens het principe dat de gemeente er 
voor de inwoners is en niet andersom. Het CDA wil mensen aanmoedigen om hun eigen kwal-
iteit en hun dosis gezond verstand te gebruiken en wil minder uitgaan van opgelegde regels en 
voorschriften. Specifieke regels moeten worden vervangen door algemene regels. Dat vraagt 
bestuurlijke moed en creëert ruimte en kansen voor activiteiten van burgers.

Waar staat het CDA Eersel voor:
• Wij zijn tegen onnodige en dure externe onderzoeken, die weinig bijdragen aan nieuwe inzicht-

en. Veel informatie is er al; die is te vinden bij andere gemeenten of publieke bronnen. Dit uit-
gangspunt bespaart ook tijd voor de ambtelijke organisatie bij het opstellen van beleidsnotities. 
Zo kan sneller tot de uitvoering van plannen worden overgegaan.

• Onze gemeente moet effectief en efficiënt werken. De kosten moeten laag zijn, en de dien-
stverlening hoog. Intensief samenwerken met andere gemeenten kan een oplossing zijn. 

• Structurele uitgaven dekken we enkel met structurele inkomsten.
• Goed rentmeesterschap is cruciaal voor het CDA: we gaan duurzaam om met de (stille) re-

serves. Dit betekent in de praktijk dat we geen grond verkopen en al zeker niet om hier gaten 
in de begroting mee te dichten.

• Het CDA is tegen lastenverzwaring als het voorzieningsniveau niet stijgt.
• Het CDA is gemakkelijk aanspreekbaar, onder andere tijdens de openbare fractievergaderin-

gen.

10. Bestuurlijke moed

Mensen vertrouwen
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