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UW 
KERNGEZOND

DOE MEE EN WIN!

Deze week ontvangt u een flyer in de brievenbus met daarop een actiesticker. Pluk de appel van de flyer, 

hang deze vanaf ontvangst tot en met 22 maart 2018 voor uw raam. Dan kiezen wij de komende weken  

daar drie adressen uit die een KERNgezonde prijs, naar uw keuze, winnen namelijk:

1. GROENTE- EN FRUIT PAKKET T.W.V. €100

2. PROFESSIONEEL FINANCIEEL ADVIES T.W.V. €100

3. SPORTSCHOOL ABONNEMENT T.W.V. €100



Hoe was het ook alweer?
Beste mensen,

Bij de verkiezingen van 2014 maakte u het CDA de grootste partij 

en gaf u ons de kans om het anders aan te pakken. We hebben ste-

vig ingezet op brede samenwerking. Want om echt iets te bereiken, 

tot een doorbraak te komen, heb je iedereen nodig. Gelukkig heb-

ben de andere partijen dit ook ingezien en zijn de samenwerking 

aangegaan. En het heeft gewerkt!

Voor het CDA is het belangrijk dat we deze houding met elkaar 

blijven houden. Dat is iets anders dan het altijd met elkaar eens 

moeten zijn. Dat wil zeggen dat je soms water bij de wijn doet en 

iets meer tijd investeert om elkaars verschillen te begrijpen. Niet 

meteen oordelen of veroordelen maar eerst luisteren, feiten verza-

melen en dan met voorstellen komen.

Kansen zien en vernieuwen
Het CDA Gemert-Bakel heeft de afgelopen jaren samen met u veel 

kansen gezien. Niet alleen constructief met elkaar samenwerken 

heeft tot mooie resultaten geleid, maar ook denken in mogelijk-

heden in plaats van alleen maar problemen zien. Dit hebben we ge-

daan met een vernieuwde ploeg met daarin een mix van bekende 

en nieuwe gezichten. Vol energie hebben onze raadsleden, com-

missieleden en wethouders zich ingezet en veel initiatief getoond.

Daar ben ik trots op! En daar bedanken wij u voor.

Uw kerngezond
Wij geloven in een gezonde basis voor nu, maar ook naar de toe-

komst toe. Wij zijn er niet alleen om ervoor te zorgen dat het nu 

goed gaat, maar ook dat de generaties na ons het goed hebben.

We moeten daarom zuinig zijn op onze gemeente! Zuinig op onze 

financiële middelen, op onze ruimte, op onze gezondheid, op onze 

kernen en op onze mensen. 

Daar sta ik voor en daar staan wij voor.
Ik ben dan ook trots op een lijst met herkenbare mensen uit alle 

kernen die weten wat er in de directe omgeving leeft en wat de 

bewoners daar belangrijk vinden, mensen van alle leeftijden en 

mensen met allerlei verschillende achtergronden. Samen willen we 

ons graag ook de komende vier jaar inzetten voor u en onze mooie  

gemeente. Met hart en ziel, met energie en  

realisme, met lef en doorzettingsvermogen!

U(w) KERN gezond
Omdat gezondheid meer is dan niet ziek zijn en iedereen recht 
heeft op een gezonde gemeente. We houden rekening met  
elkaar. Iedereen moet mee kunnen doen en iedereen moet zich 
gehoord voelen.

Zelfredzaamheid stimuleren we, maar we helpen je als je daar  
behoefte aan hebt. Dus wil je zelf dingen ondernemen dan stimu-
leren wij dat. En heb je moeite met meekomen dan helpen wij je. 

Een financieel gezonde gemeente waarin we investeren met een 
blik op de toekomst. Beheren en beheersen zijn niet voldoende.

Om een betere samenleving achter te laten is creativiteit en inno-
vatie nodig. Vooruitgang dus, maar het moet altijd een verbetering 
van de huidige situatie zijn, op het gebied van ruimte, duurzaam- 
heid, gezondheid en veiligheid.

We zijn één gemeente waarin iedere kern 
uniek is en iedere kern telt!
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1. Inge van Dijk
2. Anke van Extel- van Katwijk
3. Miranda de Ruiter
4. Stefan Janszen
5. Wim Meulenmeesters
6. Anita Relou
7. Anita Smits-Overbeek
8. Willeke van Zeeland
9. Joris van Loon
10. Thijs van den Elsen
11. Rick van Kessel
12. Toos van den Hurk
13. Fons Verhees
14. Hanneke Dam
15. Theo van de Berkmortel 
16. Hendrik van Hout
17. Ralph Sommers
18. Pieter van den Boomen
19. Joan van de Ligt
20. Marcel van Dijk
21. Joost Meulendijks
22. Wim Biemans
23. Jeroen Maas
24. Jeanne de Kleijne-Thijssen
25. Rob van der Vliet
26. Eduard van der Heijden
27. Anton van Zeeland
28. Kayl Bouwmans
29. Joke Versantvoort-van Lieshout
30. Willemiek van Loon-Fleuren
31. Wim van de Steeg
32. Jan Kuijpers
33. Janny Jans-Egelmeers
34. Willy Donkers
35. Els van den Heuvel
36. Pieter Schoone
37. Francien Bergmans-Vriens
38. Henk Gerrits
39. Mark van den Heuvel
40. Marco Opheij
41. Petra Bongers-van Rooij
42. Anneke Uijterlinde-Vink
43. Piet Donkers
44. Ingrid Adriaans-de Koning
45. Tjeerd van den Berg
46. Rianne Verbakel-van Bommel
47. Ria Peters-Konings
48. Willem de Wit
49. Sjef Kusters
50. Harrie Verkampen

Alle kernen vertegenwoordigd!
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VEILIGHEID
• Inwoners voelen zich veilig  

 en zijn ook veilig.

• Ondermijnend gedrag wordt  

 niet geaccepteerd.

• Handhaven als actief middel om  

 ongewenst gedrag tegen te gaan.

• Buurtpreventie wordt actief  

 gestimuleerd.

ZORG EN ZORGEN VOOR ELKAAR
• Zelfredzaamheid stimuleren we. We helpen u zo lang mogelijk  

 zelfredzaam te blijven.

• Maar als dat niet meer gaat, zijn we er óók voor u.

• Onze dorpsondersteuners krijgen meer ruimte voor eigen  

 initiatief en inzet van hun kennis. Waar nodig faciliteren we.

• Onze mantelzorgers brengen we nog beter in beeld.  

 We zetten ons in voor mogelijkheden tot ontzorging.

• De zorg dichtbij, één aanspreekpunt en korte doorlooptijden.

VERENIGINGEN EN  
VRIJWILLIGERS
•  Het voorzieningenniveau is  

 en blijft hoog.

• Ook voor kleinere verenigingen  

 is en blijft er ruimte.

• We zijn trots op onze MFA’s,  

 deze blijven een belangrijke  

 ontmoetingsrol in de kernen  

 vervullen.

•  Subsidies blijven op peil.

•  Werken aan vrijwilligers- 

 tevredenheid.

•  Dorpsraden als belangrijke  

 partners.

KANSEN VOOR IEDEREEN
•  Iedere inwoner telt!

•  Elk kind verdient een goede basis en een podium  

 voor zijn of haar talenten.

•  Armoede maken we nog beter inzichtelijk  

 en daardoor beter op te lossen.

•  We willen onderzoeken of het zinvol is om een  

 voedselbank op te richten binnen Gemert-Bakel.

•  Loop je vast of heb je hulp nodig en vraag je om  

 hulp, dan krijg je deze ook.

•  Hulp vragen moet laagdrempeliger worden.

• Hulp vinden moet gemakkelijker worden.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK = AANSPRAAK.

PRATEN DOEN WE MET ELKAAR EN NIET OVER ELKAAR.

WE RESERVEREN NOG MEER TIJD OM MET U TE  
PRATEN, OVER WAT VOOR U BELANGRIJK IS. 

KLACHTEN NEMEN WE SERIEUS. 
HET ZIJN IMMERS KANSEN TOT VERBETERING.

INFORMATIE VANUIT DE GEMEENTE MAKEN WE BETER 
VINDBAAR, BEGRIJPELIJKER EN VOOR IEDEREEN 

TOEGANKELIJK.

WE HOUDEN IN GEMERT-BAKEL REKENING 
MET ELKAAR. PROBLEMEN LOSSEN WE 

OP EN WE LOPEN NIET WEG VOOR 
MOEILIJKE DOSSIERS. 

ONZE STRATEGISCHE THEMA’S KANSEN VOOR IEDEREEN
Niemand is hetzelfde en iedereen heeft zijn eigen 

wensen en uitdagingen. Dat maakt samenleven 

soms complex. Ook is onze gemeenschap steeds 

meer gericht op het individu, vaak weten we ook 

niet van elkaar wat we nodig hebben en waar we 

elkaar mee zouden kunnen helpen. Daarbij is hulp 

vragen soms lastig. Dat begrijpen we. Daarom 

moet hulp vinden en hulp vragen laagdrempeliger 

worden. 

Dus moet informatie begrijpelijk zijn en moe-

ten wij als gemeente informatie actief aanbie-

den aan u als inwoner. Er is in Gemert-Bakel 

meer armoede dan veel van ons weten of in de 

gaten hebben. Vaak verborgen armoede. Men-

sen, van kind tot bejaarde, die daardoor niet of 

minder mee kunnen doen in het dagelijks leven. 

Of zich zelfs zorgen maken over of ze wel een  

fatsoenlijke maaltijd voor zichzelf of hun gezin op 

tafel kunnen zetten.

We willen het hoe en waar van die armoede goed 

in beeld brengen, zodat gemeente en instanties 

beter kunnen helpen. En daarnaast onderzoeken of 

het zinvol is om een voedselbank binnen Gemert-

Bakel op te richten. 

Bijzondere aandacht zullen we geven aan het kans-

rijk laten opgroeien van onze kinderen. Een kind 

mag niet beperkt worden in zijn ontwikkeling door 

externe factoren. Mede een taak van de gemeen-

te. Stichting Leergeld verricht goed werk vóór onze 

kinderen en tegen de armoede. Ze verdient volop 

steun van de gemeente. Niet alleen financieel, zo-

als nu. Het dient in woord en daad een volwaardige 

partner van de gemeente te zijn. 

ZORG EN ZORGEN VOOR ELKAAR
Het klinkt zo eenvoudig; zorgen moet je jezelf niet 

maken maar moet je doen. Maar toch zit daar wel 

een grote kern van waarheid in. Als we allemaal 

een beetje voor elkaar zorgen kunnen we samen 

heel veel zorg verlenen. We waarderen de inzet van 

mantelzorgers enorm. Er ligt vaak een zware taak 

op hun schouders die ze met liefde, maar vaak ook 

met moeite, uitvoeren. Het CDA zet zich in voor 

FINANCIËN
• We staan niet meer onder extra toezicht van  

 de provincie en komen ook niet meer onder  

 toezicht te staan.

• Onze financiële positie is van zwaar negatief  

 in vier jaar tijd omgebogen naar positief.

 Deze lijn trekken we door.

• We blijven onze reserve verder opbouwen en  

 investeren bewust en toekomstgericht.

• Financiële risico’s zijn in beeld en calculeren  

 we in als hier aanleiding voor is.

• We acteren vanuit kansen en niet vanuit  

 angst.

WONEN
• Aandacht voor uit- en inbreidingslocaties in  

 iedere kern.

• Ontwikkelen van locaties naar behoefte van onze  

 inwoners en bij voorkeur met inspraak van onze

 inwoners.

• Extra aandacht voor woningen voor senioren,  

 starters en alleenstaanden.

• We bouwen duurzaam en levensloopbestendig.

• Bouwen naar behoefte.

• Onderzoek naar mogelijkheid voor begeleid  

 wonen in Gemert-Bakel voor (de kinderen van)  

 onze eigen inwoners.

• Meer geld voor speelplekken in de woonwijken.

• Aandacht voor groen in woonwijken.

ECONOMIE, WERK EN DUURZAAMHEID
• Gezondheid staat bij ons altijd voorop! 

• Ondernemerschap wordt gestimuleerd. We denken in wat wél kan!

• Beter koppelen van werkvraag en werkaanbod en aandacht voor toekomstgericht  

 onderwijs (opleiden voor een baan.)

•  Voldoende ruimte voor ondernemen.

•  (Agrarische) ondernemers als hoeder van een mooi en gezond buitengebied. 

 Iedere ontwikkeling is een verbetering van de huidige situatie!

•  Vergunningentraject herijken.

•  Zorgen dat meer gelden van Provincie en Den Haag naar de Peel komen om kansen

  te benutten (Mainport) en de problemen op te lossen (intensieve veehouderij.) 

•  Recreatie en toerisme krijgen meer prioriteit. 

•  Betere fietsroutes en wandelroutes. 

• We maken van ons verleden de toekomst.

• Duurzaamheidsprojecten stimuleren en faciliteren.



meer mogelijkheden tot ontzorging. Opvang die 

het voor mantelzorgers mogelijk maakt, af en toe 

“vrij” te hebben, bij te komen, om zelf overeind te 

blijven. 

Samen met onze fantastische dorpsondersteuners  

en vele vrijwilligers, vrijwilligers organisaties en  

professionele organisaties die zorg bieden aan 

onze inwoners, hebben we een mooie basis om 

goede zorg te kunnen bieden.

Het CDA wil de uitdaging aangaan al deze partijen 

nog beter samen te laten werken. Veel verschil-

lende aanspreekpunten en loketten dragen aan-

toonbaar niet bij aan goede zorg. Dat moet beter! 

Onze kernen zijn hierin belangrijk. Met de diverse 

kernen invulling geven aan hoe zorg voor hun kern 

georganiseerd moet zijn. Daar zit een belangrijke 

oplossing. 

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS
We zijn trots op ons voorzieningenniveau. Dit is 

hoog als je het vergelijkt met andere gemeenten  

en dat willen we ook graag zo houden. Dat  

betekent ook dat we oog hebben en houden voor 

kleinere verenigingen. Verenigingen draaien op 

vrijwilligers. Vaak zijn het “altijd dezelfden” die veel 

doen binnen die vereniging en waar de druk soms 

hoog ligt. 

Verenigingen worstelen hiermee en hier wil-

len we ze bij gaan helpen. Anders denken over  

vrijwilligerswerk en hier op een andere manier 

invulling aan geven (met meer mensen kleinere 

taken in plaats van enkele met grote verantwoor-

delijkheid) kan hieraan bijdragen. We gaan niet 

snijden in subsidies van onze verenigingen. Dat is 

in het verleden (meer dan) genoeg gedaan. 

Wellicht moeten we wel anders nadenken over hoe 

je subsidies aan verenigingen verstrekt. Waar wil je 

extra stimuleren dus waar zou meer geld naartoe 

moeten? 

Onze MFA’s hebben zich bewezen als belangrijke 

ontmoetingsplek voor de diverse kernen. Deze wil-

len we dan ook zeker in stand houden en waar mo-

gelijk nog verder benutten.

FINANCIËN
In vier jaar tijd is onze financiële positie van 11 

miljoen negatief omgedraaid naar 3 miljoen  

positief! En daar zijn we trots op. Daarnaast heb-

ben we afgelopen vier jaar ook voorzichtig weer  

geïnvesteerd. Zoals in ons wegenbeheerplan, 

buurtpreventie, sportvelden, buurtsportcoaches 

en geld naar extra handhaving. 

We zullen ook de komende vier jaar heel bewust 

omgaan met onze financiën. We blijven sparen 

en investeren toekomstgericht. We stellen onszelf  

iedere keer de vraag of het uitgeven van onze 

euro’s bijdraagt aan een gezond Gemert-Bakel 

voor dat moment, maar ook naar de toekomst toe.  

Risico’s hebben we voldoende in beeld, maar we 

gaan niet acteren vanuit angst. 

Als je op risico’s acteert, en gericht investeert, heb 

je alles zelf in de hand en kun je overbesteding 

voorkómen. Maar als je teveel reserveert, wordt dat 

vaak ook gespendeerd, en laat je het je óverkomen.

Ook de komende jaren passen we dus op de cent-

jes. Maar daar waar het verantwoord is, steken we 

de Euro’s liever in onze zorg, verenigingen, scho-

len, natuur, gebouwen, openbare ruimte en al het 

andere wat onze gemeente zo mooi maakt, dan in 

door angst ingegeven spaarpotjes.

ECONOMIE, WERK EN DUURZAAMHEID
Regels zijn regels en wetten zijn wetten, maar we 

willen blijven zoeken naar wat wél kan! Gezond 

staat bij ons altijd voorop! Er moet voldoende 

ruimte blijven om te ondernemen, hier invulling 

aan geven wordt komende jaren een belangrijk 

speerpunt. We moeten op zoek naar ruimte voor 

de vestiging van bedrijven in meerdere kernen en 

nadenken over het invullen van onze Vrijgekomen 

Agrarische Bebouwing (VAB’s).

Kansen bieden aan lokale ondernemers in de eigen 

kernen. Dit is noodzakelijk voor de leefbaarheid in 

deze kernen. Er is veel vraag naar werk. Helaas sluit 

werkvraag en werkaanbod nog niet goed op elkaar 

aan. Hier moeten we met onze ondernemers aan 

gaan werken. Dit gaat verder dan Gemert-Bakel, 

dit vraagt om samenwerken in de regio. Het Rijk en  

de provincie hebben komende jaren gelden ter  

beschikking gesteld om economie te stimuleren of 

problemen op te lossen. 

We wachten niet tot het Rijk bij ons komt maar we 

gaan actief lobbyen om geld naar Gemert-Bakel  

te krijgen! We zijn een mooie gemeente, dat vinden 

toeristen ook. Dit biedt kansen voor onze economie. 

Dus blijven we hier prioriteit aan geven door onder 

andere te investeren in onze fiets- en wandelroutes. 

Economische ontwikkelingen moeten duurzame 

ontwikkelingen zijn. De ontwikkeling van het kasteel 

zal hier ook zeker aan bij gaan dragen.

VEILIGHEID
Veiligheid is een gevoel en realiteit. Oftewel voel 

je jezelf veilig en ben je ook veilig? Er is helaas ook 

in Gemert-Bakel een vermenging van boven- en 

onderwereld. Dat zien we niet altijd en misschien 

is dat voor u maar goed ook. Het moet wél gezien 

worden door de instanties die hiervoor aangesteld 

zijn. Ook moet er daadkrachtig tegen opgetreden 

worden. We kunnen elkaar helpen door verdachte 

signalen actief te melden, zodat controles en hand-

having ook effectief ingezet kunnen worden in  

Gemert-Bakel. 

De afgelopen jaren is het aantal buurtpreventie-

projecten onder andere door actief aandacht  

geven vanuit de gemeente fors toegenomen. Dat 

is een heel goede ontwikkeling. Wij vinden het  

belangrijk dat de gemeente dit ook blijft doen. Zo 

creëren we samen een cultuur van veiligheid en 

grenzen stellen.

WONEN
Dankzij actief bouwbeleid in het verleden vergrijst 

Gemert-Bakel minder snel dan veel van onze omlig-

gende gemeenten. Er is altijd bewust voor gekozen 

te bouwen in alle kernen, juist ook in de kleinere.

Dat is goed voor de leefbaarheid. Daarom moeten 

we ruimte blijven geven aan onze starters. Waar-

bij we er rekening mee houden dat hun wensen 

niet meer dezelfde zijn als 10 jaar geleden. Maar 

ook het toenemende aandeel alleenstaanden en 

ouderen zal betaalbaar moeten kunnen wonen in 

Gemert-Bakel.

Er is nog steeds veel vraag naar woningen. Er moet 

actief ingezet worden op uitbreiding en inbrei-

ding. Een aantal kernen zit op slot, de uitdaging 

groene ruimte versus voldoende woningen zal  

alleen maar groter worden. Van belang is dat we 

bouwen waar ook behoefte aan is. Dus vooraf  

uitvragen wat mensen willen en op basis daarvan 

het liefst samen met inwoners plannen maken en  

realiseren.

GEMERT-BAKEL

Omaverkiezing 2017 - Oma’s onmisbaar in het gezin



MILHEEZE
• De Peeldijk wordt in 2018 opgeknapt. 

• Een nieuwe vorm van Zorg in de Berken moet blijven. 

• Bouwen in de kern heeft onze prioriteit. 

• Een goede verhouding tussen speelveldjes en bebouwing. 

• De Schans blijft de ontmoetingsplek voor Milheeze. 

• Wij zijn trots op onze verenigingen en hun onderlinge 

 samenwerking.

• Wij willen graag het buitengebied verder doorontwikkelen, 

 met kansen voor recreatie, wonen en ondernemen.

ELSENDORP
Gerealiseerd is de busverbinding met Boxmeer. Deze is verder uitgebreid 

met extra ritten door Elsendorp. Wij willen ook naar de toekomst toe deze 

behouden en verbeteren, zo is een halte bij de Bronlaak zeer gewenst.

Proeftuin Elsendorp is een pilot in samenwerking met de provincie die 

beoogt om op het gebied van Ruimtelijke Ordening meer mogelijk te 

maken, als initiatief-nemer en omgeving er gezamenlijk uitkomen. Zo 

zijn er relatief veel Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB’s) waar 

iets mee moet gebeuren. In het buitengebied van Elsendorp zijn nu 36 

lopende initiatieven (bedrijven en particulieren ). 

Als wensen aansluiten bij de wensen van initiatiefnemer en de omgeving 

zullen deze omgezet worden in een bestemmingsplan. Een geweldig  

project dat alleen kans van slagen heeft als iedereen elkaar wat gunt.  

Elsendorp heeft in het verleden bewezen gezamenlijk veel te kunnen  

bereiken.

Coöperatie Energiek Elsendorp is een coöperatie waar elke inwoner van 

Elsendorp zich bij kan aansluiten streeft naar een duurzaam energiever-

bruik. Door gezamenlijke inkoop en stimulering wil men zo vlug mogelijk 

klimaatneutraal energie produceren. Men is gestart met gezamenlijke 

inkoop van energie en zonnecollectoren. Ook weer een voorbeeld van 

goede samenwerking die wij zoveel mogelijk zullen faciliteren indien daar 

behoefte aan is. 

Er is veel aandacht voor de leefbaarheid in het dorp. Belangrijk zijn de 

mogelijkheden van ontwikkeling van woonhuizen en een (kleinschalig)  

bedrijventerrein. Aandacht voor de jeugd in Elsendorp, zeker na het  

verdwijnen van het Jeugdhonk.

DE RIPS
• Voldoende starterswoningen in De Rips. 

• Behoud van onze jeugd is van belang voor de leefbaarheid.

• Aanpak van De Pionier om de leefbaarheid voor ouderen te  

 verbeteren.

• Aandacht voor een gezond buitengebied. 

• Aanpak van de groenvoorziening op het dorpsplein, om zo een  

 veiligere en meer aangename situatie te creëren.

• Onderzoek naar glasvezel in de bebouwde kom. 

Uw Kern KERNGEZOND

Elsendorp

Milheeze De Rips

Handel 



GEMERT
• De herontwikkeling van het kasteel. Van dreigend verval naar  
 een prachtige toekomst.
• Een nieuw zwembad voor de gemeente dat financieel  
 verantwoord is.  
 Bij voorkeur een gezamenlijke oplossing met sporthal  
 Molenbroek: win-win situatie.
• De woonbehoefte en ontwikkelmogelijkheden, met name voor  
 Doonheide, in beeld brengen. Ruimte voor starters,  
 huur en vrije sector.
• Een Gebiedsvisie ontwikkelen en uitvoeren rondom  
 de Dribbelei (visvijver en molen).
• Herinrichting van de Vondellaan/Komweg n.a.v. de Noord-Om.
• Een goede ontsluiting van Gemert richting Veghel/Eindhoven.
• Beter Openbaar Vervoer, (op termijn) een volwaardig alternatief  
 voor de automobilist.
• Een nieuwe economische visie centrum Gemert en een nieuwe  
 economische visie bedrijventerrein Gemert.

• Investeren in Klankkleur (Kunstlokaal/Eendracht) als cultuurhuis. 

HANDEL
Bouwen voor jong en oud van een gasloze nieuwe woonwijk in  
Heerenbosch. Samen met omgeving en toekomstige bewoners de nieu-
we wijk vorm geven met aandacht voor groen, spelen, verkeer. 

Op de plek van de oude Bron realiseren we woningbouw. We zoeken  
daarbij naar een goed evenwicht tussen groen en stenen en kijken ook 
naar een optimalisatie van het huidige dorpsplein. We stemmen dit af met 
het dorp. 

We zijn trots op MFA De Bron en de verenigingen en dit zullen de  
ontmoetingsplekken van het dorp blijven. 

We gaan actief op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Rooye Asch 
en toetsen het draagvlak. 

We zorgen dat de fiets- en wandelroutes rondom de Noord-om weer  

kloppen en zorgen voor verbetering waar nodig. 

We zijn voor behoud van een dagbesteding in Handel. 

DE MORTEL
• Behoud van de winkelvoorziening. Ook in 2018 en verder.

• We zijn trots op De Sprank en hier zijn we naar de toekomst toe  

 zuinig op.

• Zorg over voldoende parkeerplaatsen na ontwikkeling woningen  

 op het plein nemen we serieus.

• Het beloofde voetpad langs de Renseweg realiseren.

• Renovatie Dr. de Quayweg uitvoeren in 2018. 

•  Dorpsondersteuner van de Mortel faciliteren om de zelfredzaam-

heid bij de inwoners van De Mortel jong en oud zo hoog mogelijk te 

houden.

• Het is een goede ontwikkeling dat de Leigraafhof bouwrijp is. 

 De eerste woningen komen nu uit de grond.

BAKEL
Landgoed Bakel de komende jaren doorontwikkelen door positief en  

actief mee te werken aan herbestemming. Maar wel passend bij Bakel en 

de rest van onze gemeente. Het Bospark waar mogelijk respecteren en 

behouden. 

Het Centrum van Bakel weer als kloppend dorpshart. De afgelopen jaren 

is een aantal verenigingen uit het centrum weggegaan. We willen samen 

met hen een mogelijke terugkeer bekijken. Dit zou goed zijn voor de  

levendigheid van het centrum.

Parochiehuis als MFA moderniseren en onderzoeken of eventuele uitbrei-

ding gewenst is met oog op de toekomst.

Toekomstbestendig maken van sporthal De Beek door of opknappen, of 

verplaatsen. Onderzoeken waar de grootste win-win situatie te behalen is.

Ieder jaar een aantal concrete verbeteringen die voor heel Bakel zichtbaar 

en voelbaar zijn. Met respect voor het Bakels historisch erfgoed.

Actieve aanpak hondenpoepoverlast, in het bijzonder bij de scholen.

Realiseren voetpad tussen Boerenbond en Jumbo.

Verlichting pad tussen Burg Diepstratenlaan en Auerschootseweg.

De wijk “Neerakker” wordt afgemaakt met inspraak van de omwonenden. 

Dus passende woningen en ook een goede afwerking van de inrichting.

We zijn tegen de lange omleiding in ons buitengebied. Komt hij er wel

dan willen we een hele ontsluiting voor Bakel.

Ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de omgeving Muizenhol/

Mathijseind om de opstapeling van uitdagingen in een beter perspectief

te plaatsen. 

Gemert

De Mortel

Bakel



0 – 12 JAAR
Voldoende en goed onderhouden speelplekken; ieder kind moet kunnen sporten  
of onder muziekles, ook als ouders het niet breed hebben; we stimuleren initiatieven  
die bijdragen aan een pestvrije gemeente.

12 - 21 JAAR
Het opzetten van een jongerenraad; goede busverbindingen met grote steden in de 
regio; er blijft ruimte voor evenementen in Gemert-Bakel. Het onderwijs moet meer 
toekomstgericht zijn en aansluiten op wat ondernemers te bieden hebben, lokaal en 
regionaal. Aanpak problemen verslaving onder jongeren.

21 - 30 JAAR
Voorzieningen op peil houden in alle kernen om deze doelgroep te blijven  
binden aan onze mooie gemeente. Zorgen voor voldoende betaalbare starters- 
woningen.

30 - 45 JAAR
Voldoende aanbod van doorstroomwoningen in elke kern. Een gunstig klimaat voor  
(beginnende) ondernemers. Een betere ontsluiting van Gemert-Bakel om onze  
economie te stimuleren. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en  
familiebedrijven onze prioriteit krijgen. 

45 - 65 JAAR
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn steunpilaren in onze samenleving.  
We steunen hen met raad en daad, zodat ze hun goede werk vol kunnen houden.

> 65 JAAR
In gezondheid leven is een leven vol kwaliteit, in een omgeving waar je je thuis 
voelt. We helpen u zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Maar als dat niet meer 
gaat, zijn we er óók voor u.

KANSEN VOOR IEDEREEN!

KOMT U MEE ONTBIJTEN?
Graag nodigen wij u uit om zondag 18 maart met ons  
KERNgezond te ontbijten op het Ridderplein in Gemert.

Het ontbijt start om 9:30 uur en eindigt om 11:00 uur.

Het CDA zorgt voor koffie/thee of een sapje en natuurlijk broodjes met een eitje.
We zouden het ontzettend leuk vinden als u aansluit. Hopelijk zien we u dan.

Mocht u graag willen aanschuiven maar problemen hebben met vervoer,  
bel dan even naar 06 20 33 2846 dan halen wij u op.

GEMERT-BAKEL


