
 

 

  

Ruimte aan de samenleving 

Verkiezingsprogramma 2018-2022   

te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen. 

     Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek 
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 Inleiding  

 

Beste inwoner van Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek,   

Voor u ligt het nieuwe programma van het CDA. Wij geloven in de rust, ruimte en saamhorigheid 

van het platteland: levendige dorpen waar mensen samenkomen en een buitengebied waarin 

natuur, toerisme en (agrarisch) ondernemerschap voor een duurzame ontwikkeling en 

bestaansrecht voor onze gemeente zorgen.    

Wij geloven in de kracht van de gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samenleven en 

elkaar helpen: geen uniformiteit, maar een samenleving in verscheidenheid waarin we elkaar 

aanvullen waar mensen initiatief nemen. In al die maatschappelijke verbanden waar mensen elkaar 

tegen komen en geweldige activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld in gezinnen, verenigingen, 

sportclubs, kerken, (familie)bedrijven of coöperaties. Het zijn de plekken in onze gemeente waar 

jong en oud voor elkaar zorgen, mensen naar elkaar omkijken en vrijwilligers hun dorp veilig en 

levendig houden.   

Dit programma is niet in beton gegoten. Het is geen document dat af of tijdloos is. We moeten het 

onderhouden en up to date houden. De gemeente Hilvarenbeek verandert, dus dit programma 

verandert mee. Juist daarom is het van groot belang om ook na de verkiezingen met u in gesprek 

te blijven. Dat is de opdracht voor de CDA-fractie die u op 21 maart 2018 kiest.  

Van ons als CDA en dus ook van dit programma mag u verwachten dat we verder kijken dan de dag 

van vandaag. Een visie op de toekomst helpt om kaders te scheppen voor de beslissingen die we 

vandaag en morgen nemen. Dat we oog hebben voor de belangen van jong en oud. Dat we 

ondernemerschap stimuleren en het verenigingen mogelijk maken om te groeien en te bloeien. En 

dat we criminaliteit keihard aanpakken met oren en ogen vanuit de samenleving.   

In dit verkiezingsprogramma leest u aan de hand van 9 speerpunten hoe we dat willen doen. Het is 

onze visie op de toekomst van Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek,  

Haghorst en Hilvarenbeek. We hopen dat u als inwoner zich erin kan vinden en herkennen. We 

nodigen u allen uit om samen de komende jaren met ons te blijven bouwen aan een mooi, veilig en 

gezond Hilvarenbeek waar het fijn wonen en werken is, nu én in de toekomst.  

  

Programmacommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – CDA Hilvarenbeek  

Cathy Noordergraaf, Clemens Veraa, Wilco Vromans, Jan van de Wiel, Jan van de Wouw  
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 Terugblik  

 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan?  
 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 gaf u het CDA de kans om haar idealen te 

verwezenlijken. Die waren toen samengevat in de speerpunten wonen, werken en leven in onze 

gemeente. We leggen graag verantwoording af van datgene dat wij als CDA de afgelopen jaren 

hebben gedaan met uw stem en uw vertrouwen.  

➢ De verantwoordelijke CDA-wethouder Jan van de Wiel is erin geslaagd de vastgelopen 

woningmarkt in Hilvarenbeek vlot te trekken. De woningproductie is met 50% gestegen. ➢ 

Belangrijke nieuwe woningbouwplannen zijn vastgesteld zoals voor het oude Glaifaterrein (plan 

Doornboom) en voor de oude scholen Adrianus/Driehoek (plan Hof Zuiderbeek), zodat de 

woningproductie ook voor komende jaren op een hoog peil kan blijven.  

➢ In Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek en Haghorst zijn de voorliggende 

bestemmingsplannen allemaal aangepast om woningen te kunnen bouwen die beter aansluiten 

op de vraag van vooral starters. En dat is gelukt, het merendeel van de woningen is inmiddels 

verkocht. Sprekend voorbeeld daarvan is Biest-Houtakker, dat de afgelopen 5 jaren de hoogste 

procentuele groei kent qua aantal woningen en aantal inwoners.   

➢ CDA-wethouder van de Wiel heeft geknokt voor het realiseren van een nieuwe 

sportaccommodatie met zwembad en sporthal op sportpark De Roodloop. Dat is gelukt en de 

bouw is in volle gang. In september 2018 zal de gemeente een prachtig nieuw en duurzaam 

sportcentrum hebben.   

➢ Met als uitgangspunt de scholen in de kleine kernen te behouden en het behouden van het 

cultureel erfgoed heeft Jan van de Wiel geïnvesteerd in de plannen voor een 

Samenwijsaccomodatie in de kerk in Esbeek. Dit betrof een initiatief vanuit de gemeenschap in 

Esbeek, wat door het CDA van harte werd ondersteund. Hiermee krijgt het kerkgebouw een 

nieuwe functie voor de Esbeekse gemeenschap. Eind 2018 wordt de nieuwe school in gebruik 

genomen.  

➢ Het CDA heeft het idee van krachtige kernen met eigenheid ondersteund. Inmiddels is er in elke 

kern een coöperatie die de belangen van haar inwoners behartigt. Het CDA benut hen als 

klankbord en neemt hun advies serieus bij nieuwe ontwikkelingen  

➢ Het CDA stimuleert en ondersteund burgerinitiatieven Mantelzorg en ouderen-ontmoeting 

hebben de afgelopen periode meer aandacht gekregen en zijn belangrijke onderdelen van het 

WMO-beleid. De dorps- en buurtondersteuners vervullen hierin een belangrijke schakelfunctie. 

Het CDA heeft er steeds op aangedrongen om die taken blijvend te ontwikkelen.   

➢ De financiën van de gemeente zijn op orde gebracht. Er wordt nu gewerkt met een sluitende 

begroting en de jaarrekening laat overschotten zien in plaats van de tekorten uit het verleden.  
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 Speerpunten 

 

9 Speerpunten voor onze gemeente:  
 

1. Krachtige kernen  

2. Leefbaarheid  

3. Bedrijvigheid, toerisme en recreatie  

4. Mobiliteit  

5. Actief en bedrijvig buitengebied             

6. Wonen  

7. Veiligheid  

8. Duurzaamheid  

9. Eigenheid door samenwerking, goede dienstverlening en betrouwbare 

financiën   
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Krachtige kernen  
De dorpskernen zijn het hart van de gemeente Hilvarenbeek. Hier leven mensen samen en 

groeien kinderen op. Het CDA streeft naar veilige en leefbare woonomgevingen waar zowel 

oud als jong zich thuis voelen. Dat betekent een school dichtbij, een ontmoetingsplek in 

elke kern, binding voor de jongeren, de juiste woonvoorzieningen en vanuit de overheid 

initiatieven om welzijn te stimuleren en te ondersteunen.  
  

1. Het CDA wil coöperaties en belangengroepen een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente 

laten zijn en de mogelijkheid geven om meer in regie te komen. Hierover gaat het CDA graag in 

gesprek met hen om initiatieven te ondersteunen en daarvoor financiële middelen beschikbaar 

te stellen.   

2. Voor een krachtige kern vindt het CDA de aanwezigheid van een school van groot belang om 

jonge gezinnen te behouden en aan te trekken. Graag willen we ook voor de kleine kernen een 

school behouden. De school in Haghorst moet aangepast worden aan de eisen van de tijd.  

3. Het CDA wil dat de verantwoordelijkheid voor de kleine kernen bij een wethouder komt te liggen, 

zodat die kernen een aanspreekpunt hebben.  

4. Door eigen initiatief en initiatief van ondernemers hebben we in alle kernen een 

gemeenschapshuis. Het CDA wil, waar mogelijk, dit op maat blijven stimuleren en waar nodig 

ondersteunen  

5. De functie van dorpsondersteuners is inmiddels breed aangetoond en niet meer weg te denken. 

Zonder te professionaliseren kunnen we hun taken verbreden naar jeugdzorg en de bestrijding 

van eenzaamheid.  

6. Het CDA wil dat alle kernen hun basis-sportaccommodaties kunnen behouden, zolang er ook 

efficiënt en effectief gebruik van wordt gemaakt.  

7. Onze ouderen willen dicht bij hun kinderen en kennissen blijven wonen. Bovendien is wonen in 

een verzorgingshuis alleen mogelijk voor ernstig zorgbehoevenden. Vanuit de participatie-

gedachte is het voor het CDA een optie om woonvormen voor dementerenden te ontwikkelen 

zodat zij zolang mogelijk mee kunnen blijven doen en het ontwikkelen van woonvormen voor 

dementerende ouderen.   

8. Actief meedoen in verenigingen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar 

ook voor de cohesie binnen een kern en binnen de gemeente Hilvarenbeek. Om die reden 

streven wij ernaar dat in 2022 alle kinderen in de gemeente Hilvarenbeek lid zijn van een 

vereniging (sport, muziek, scouting, etc.).  

9. Voor de jeugd is het belangrijk om hun kern en de gemeente goed te kennen. Het CDA wil dat 

de gemeente Hilvarenbeek scholen en jongeren ondersteunt in het vinden van een 

maatschappelijke stage binnen de gemeente. Dit doet de gemeente samen met organisaties en 

bedrijven.   

10. Het CDA vindt dat de nieuwe zwem/sportaccommodatie ingezet moet worden voor nieuwe 

breedtesport. Met daarbij veel aandacht voor ouderen zodat zij voldoende mogelijkheden 

hebben om deel te nemen aan verschillende sporten en actief kunnen blijven.  

11. Gezien het standpunt van de Sportraad is het CDA geen voorstander van zelfbeheer voor de 

nieuwe sportaccommodatie. 
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Leefbaarheid   
Het CDA vindt het belangrijk dat mensen zolang mogelijk in goede gezondheid en welzijn, 

in eigen regie zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren. In het sociale domein 

werken we integraal samen voor mensen met een hulpvraag in onze gemeente. Deze 

integratie in welzijn in élke levensfase is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt. 

Hiervoor worden o.a. de middelen van WMO, ZVW en WLZ ingezet. De jeugdzorg wordt 

zoveel mogelijk lokaal aangeboden bij kinderen in het eigen gezin.  

  
1. Het CDA wil met samenwerkingspartners ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen door mantelzorg, hulp in de huishouding, contact-momenten via 

activiteiten en eetpunten, woningaanpassingen, het stimuleren van nieuwe woonvormen en het 

aanpassen van het openbaar gebied.   

➢ Het CDA wil via het zorgloket intake voor hulpvragen (keukentafelgesprekken) herkenbaar 

aanbieden en waar nodig onafhankelijke cliëntondersteuning en goede voorlichting hierover;  

➢ Meer zorg aan huis; en dat de zorg van zorginstellingen hierop aansluit;  

➢ Extra ondersteuning voor echtparen/stellen met een zorgbehoevende partner zodat zij zo 

lang mogelijk samen kunnen blijven;  

➢ Alleenstaanden extra ondersteunen zodat zij daardoor beter kunnen participeren   

2. Voor jeugdzorg wil het CDA: één gezin, één plan en één coördinator. Belangrijk hierbij vindt het 

CDA dat:  

➢ Afstemming plaatsvindt tussen jeugdzorg, onderwijs en sport   

➢ Cliënttevredenheid steeds het uitgangspunt is bij de (jeugd) zorg;  

➢ Onderzoek wordt gedaan naar de behoefte van lokale pleeggezinnen. Via de 

Dorpsondersteuner kwetsbare mensen, -beginnend dementerenden, verwarde mensen, 

gezinnen met kwetsbare jeugd en armoede eerder gesignaleerd worden.;   

3. Het CDA wil dat lokale zorg verbeterd wordt waardoor ruime regionale inkoop van jeugdzorg 

kan verminderen.   

4. Het CDA wil onderzoeken of binnen het nieuw te ontwikkelen ‘Huisartsen Onder Een Dak’ 

(HOED) een zorgloket geïntegreerd kan worden.  

5. Het CDA wil naar een dementievriendelijke gemeente.  

6. Geweld en intolerantie richting mensen in een publieke functie is onacceptabel. Deze waarden 

vindt het CDA belangrijk om met elkaar te delen en jongeren mee op te voeden.  

7. Het cultureel erfgoed moeten we koesteren en waar mogelijk voor de toekomst behouden. 

Herbestemming is daarbij een beproefd middel.  

8. Cultuur is een bindende factor. Daarom is het belangrijk een goed cultureel aanbod te hebben: 

zowel via Elckerlyc als festiviteiten binnen de verschillende kernen. Het CDA wil de structurele 

subsidie voor Elckerlyc van 150.000 euro handhaven maar ook de kernen blijvend steunen 

middels vergunningen en laagdrempelig advies om ook culturele activiteiten op maat te 

behouden.  

9. Het CDA wil muziekonderwijs via het ’rugzak model’ en initiatieven als het ’pieporkest’ en ’de 

blazersklas’ blijvend stimuleren.  

10. Het CDA wil onderzoeken hoe het hoge alcoholgebruik onder de 18 jaar in onze regio naar 

beneden kan.  
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Bedrijvigheid, toerisme en recreatie  
Het CDA vindt het belangrijk dat bedrijvigheid binnen de gemeente gestimuleerd wordt.: 

toerisme, recreatie en ondernemingen binnen de kern met een gevarieerd winkelaanbod 

zijn van belang zodat mensen graag willen winkelen in Hilvarenbeek. Maar er moet ook 

aandacht zijn voor nieuwe ondernemingen buiten de kernen. Het houdt Hilvarenbeek 

aantrekkelijk en biedt werkgelegenheid aan onze inwoners.  

  
1. De Participatiewet moet mensen die vanwege hun beperking moeilijk werk vinden een goede 

werkplek bezorgen, al dan niet betaald. Regionaal, maar ook lokaal moeten we ons inzetten om:  

➢ Bedrijvenparken en organisaties te ondersteunen om in gezamenlijkheid werkplekken te 

creëren om mensen met een beperking/achterstand aan werk te helpen;  

➢ Erkenning te verkrijgen voor mensen die zich op een andere manier dan via betaald werk 

inzetten voor de samenleving.  

2. Het CDA wil dat de gemeente onderzoekt waar de aanleg van gratis wifi in de centra van onze 

kernen de gemeente aantrekkelijker maakt voor onze inwoners en de toeristen en dit samen 

oppakken met de ondernemers.  

3. Het CDA wil onderzoeken of een groter deel van de inkomsten aan toeristenbelasting ingezet 

kan worden om de recreatie en het toerisme in Hilvarenbeek te vergroten en te verbeteren. 

Recreatie, toerisme en horeca zijn belangrijke economische pijlers van onze gemeente.  

4. Lokale ondernemers moeten in de gemeente ruimte krijgen om een bedrijf te starten of hun 

bedrijf te laten groeien. De provincie en de regio bepalen samen de uitbreidingsmogelijkheden. 

Het CDA wil dat in eerste instantie gekeken wordt naar de bestaande bedrijfsterreinen waar 

eventuele verdichting mogelijk is. Naar bestaande lege panden die kunnen worden ingezet 

waardoor bedrijfsterreinen en de terreinen een kwalitatieve impuls krijgen. Maar als de 

bestaande terreinen onvoldoende passende mogelijkheden bieden moeten we tijdig nieuw 

bedrijventerrein aanleggen.   

5. Het CDA wil zich inzetten om het bedrijventerrein Mierbeek in Esbeek af te ronden.   
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Mobiliteit   
Mobiliteit is belangrijk om goed te kunnen participeren. Voor de korte afstanden moeten 

mensen hun fiets kwijt kunnen of de gewenste bestemming kunnen bereiken te voet, met 

rollator, rolstoel of scootmobiel. Voor de langere afstanden is het openbaar vervoer 

belangrijk. Er moet voldoende aandacht zijn voor de parkeeroverlast en de overlast van 

zwaar landbouwverkeer in de kernen.  

  
1. Het CDA wil naar een dementievriendelijke gemeente en mensen met een 

gezondheidsprobleem ondersteunen bij het zoeken naar een passende woonvorm met 

begeleiding en hierop de openbare gebieden inrichten. Hiervoor kunnen mogelijk de budgetten 

van de WMO worden ingezet.   

2. Ook voor mensen met een rollator/rolstoel of scootmobiel moeten de voetpaden en wegen 

toegankelijk zijn om boodschappen te doen of op bezoek te gaan.  

3. Zwaar landbouwverkeer is in de kern van Hilvarenbeek een probleem voor de bewoners en hun 

veiligheid. Er moet gezocht worden naar verantwoorde alternatieven.  

4. Het CDA vindt dat de kernen ook per auto goed bereikbaar zijn en daarom moeten we 

zorgdragen voor voldoende parkeerplekken in alle kernen.  

5. Ook in de toekomst moet Hilvarenbeek bereikbaar blijven met openbaar vervoer. Zowel van en 

naar stations als tussen de verschillende kernen.  

6. Ouderen/hulpbehoevenden kunnen gebruik maken van ‘Aanvullend Openbaar Vervoer’ (AOV) 

zoals de Regiotaxi. Lokale initiatieven die gemeenschappelijk vervoer mogelijk maken moeten 

ondersteund worden.  

7. Het OV moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Ingeval het streekvervoer niet/nauwelijks 

gebruikt wordt moet gezocht worden naar andere oplossingen.  

8. Het CDA wil betere en veilige fietspaden realiseren die onze dorpen verbinden. 
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Actief en bedrijvig buitengebied  
De gemeente Hilvarenbeek heeft een buitengebied met prachtige natuur waar mensen 

wonen, recreëren en agrariërs ondernemen. Het CDA wil met het oog op de toekomst dit 

evenwichtig verder ontwikkelen. We erkennen de problemen van overbemesting en 

gezondheidsrisico’s als gevolg van de intensieve veeteelt. Meer onderzoek naar 

gezondheidsrisico’s is nodig. Echter nieuwe technieken, maatregelen en nieuwe duurzame 

initiatieven leveren ook nieuwe kansen. Voor het buitengebied moeten we een actief beleid 

opstellen rondom de landbouw, de industrie en recreatie en in samenspraak met 

vertegenwoordigers van natuurbewegingen.   

  

1. Het CDA wil samen met de agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf bekijken of maatwerk 

mogelijk is voor een optimale invulling in het buitengebied. Zowel de regeling “Ruimte voor 

Ruimte” als “Voormalige Agrarische Bedrijven” (VAB) bieden hiervoor goede kansen, zowel voor 

de agrariër als ook om invulling te geven aan andere punten in ons programma. Hierbij gaat het 

niet alleen om agrariërs die al hebben aangegeven te willen stoppen, maar ook in de toekomst 

moeten deze agrariërs hierin kunnen worden geadviseerd. 

2. Het CDA wil, met de omgevingswet als instrument, zorgvuldig afwegen of en zo ja waar in onze 

gemeente nieuwe grote intensieve veehouderijen acceptabel zijn. Nadrukkelijk zal daarbij 

moeten worden meegenomen wat de eventuele effecten op de volksgezondheid zijn.  

3. Het CDA is van mening dat agrariërs die technische voorzieningen hebben ter verbetering van 

de milieukwaliteit deze ook conform de gemaakte afspraken dienen toe te passen. Hiervoor 

dragen zij een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid naar de omgeving. Indien zij deze 

verantwoordelijkheid niet nemen zal er streng gehandhaafd worden.  

4. Het CDA vindt het belangrijk dat alle relevante aspecten worden afgewogen in het ruimtelijk 

afwegingsproces. Met de proeftuin Haghorst kan ervaring worden opgedaan met de nieuwe 

werkwijze voor een omgevingsvisie en –plan.  

5. Het CDA wil naar een gezonde leefomgeving. Voor uitbreiding van ondernemingen, waaronder 

intensieve veehouderij, is dit een belangrijke afwegingsfactor.   

6. Hilvarenbeek is een prachtige gemeente met veel potentie voor recreatie en toerisme. Het CDA 

wil dat de mogelijkheden voor recreatie en toerisme worden verbreed en een belangrijkere pijler 

worden van onze lokale economie. Ook in de kwaliteit zijn nog stappen te zetten.  
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Wonen  
Iedereen die dat wil moet een passende woning kunnen vinden in onze gemeente. In elke 

kern moet een passend woningaanbod zijn. Het CDA wil daarom het woningbouwbeleid 

van de afgelopen vier jaren krachtig voortzetten en zelfs intensiveren. Dus de komende 

periode nog meer woningen bouwen, voor alle doelgroepen maar met name voor starters 

en senioren. De doorstromers moeten worden gestimuleerd om vanuit hun 

starterswoningen daadwerkelijk door te stromen.   
  

  

1. Het CDA wil komen tot een versnelling van de woningbouw in Hilvarenbeek. Hierbij willen we 

inspelen op de ‘Brabantse Agenda Wonen’, zodat we meer woningen mogen bouwen die beter 

aansluiten bij de vraag van onze inwoners.  

2. Het CDA wil dat het gemeentebestuur afspraken maakt met de provincie dat er meer 

woningcontingent (woningvolume) ter beschikking wordt gesteld om meer inbreiding te kunnen 

realiseren.  

3. Het CDA wil woningbouw inzetten voor leefbaarheid. Met name voor onze kleine kernen 

Haghorst, Esbeek, Baarschot en Biest-Houtakker, is de bouw van voldoende woningen van 

belang voor het behoud van de leefbaarheid.   

4. Om de leefbaarheid te waarborgen moeten er volgens het CDA voor starters voldoende 

betaalbare woningen gebouwd worden. De jeugd heeft immers de toekomst. Het huidige beleid 

waarbij ca. 45% van de nieuwbouw naar starters gaat moet daarom worden voortgezet. 

Daarnaast moet ook steeds gekeken worden naar woningen voor doorstromers.  

5. Gezien de vergrijzing is het belangrijk dat er voldoende seniorenwoningen zijn. Ouderen hebben 

aangegeven dat als zij vanwege hun zorgbehoefte moeten verhuizen, zij het liefst verhuizen 

naar het centrum van Hilvarenbeek of Diessen, dichtbij de voorzieningen. Nieuwe 

seniorenwoningen moeten dus zoveel mogelijk op die plaatsen worden gerealiseerd.  

6. Het CDA moedigt bijzondere samenwoonvormen aan zoals het familiehuis in Esbeek en CPO-

projecten, mits het initiatief komt van bewoners.   

7. Het CDA wil dat het gemeentebestuur druk uitoefent op de verantwoordelijke autoriteiten in de 

zorg zodat er voldoende verpleeghuisplaatsen in Hilvarenbeek komen opdat onze inwoners 

binnen de gemeente kunnen blijven wonen.   

8. Het CDA streeft naar een volwaardige wijk Gelderakkers.   

9. Het CDA wil meer mogelijkheden om leegstaande winkel- en bedrijfspanden zo mogelijk te 

kunnen herbestemmen tot wonen.  

10. Het CDA wil het eerder vastgestelde beleid met betrekking tot de plekken waar ‘ruimte voor 

ruimte woningen’ gebouwd kunnen worden, hernieuwd tegen het licht houden.   

11. Het CDA wil statushouders huisvesten in de sociale woningenvoorraad, verspreid over onze 

kernen opdat zij zo goed mogelijk kunnen integreren in de gemeenschap.   
12. Het CDA vindt het belangrijk dat een goede woonsituatie gevonden wordt voor 

arbeidsmigranten zonder overlast voor de reguliere inwoners van Hilvarenbeek.  
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Veiligheid  
Het zorgen voor een veilige omgeving is voor het CDA de belangrijkste overheidstaak. 

Veiligheid is een basisrecht voor elk mens en een zaak die ons allen aangaat. De 

gemeente moet de komende jaren extra inzetten op het veiliger maken van Baarschot, 

Biest-Houtakker, Diessen Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek door harder op te treden 

tegen overtredingen en door preventief meer te doen aan het voorkomen van crimineel 

gedrag.  
  
1. Toenemend hebben we te maken met georganiseerde criminaliteit: van diefstallen tot 

drugsproblematiek. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Het CDA wil dat de bewoners de 

‘ogen en oren’ zijn die verdachte situaties melden. De overheid moet adequaat optreden in 

toezicht en handhaving. Samen moeten we Hilvarenbeek weer veilig maken en veilig houden: 

zowel in de dorpen en in het buitengebied.  

2. Het CDA wil buurtpreventie aanmoedigen om gezamenlijk ongewenst gedrag te signaleren.  

3. Het CDA heeft de indruk dat de drugspanden die in de afgelopen jaren door de gemeente zijn 

‘opgerold’ slechts het topje van de ijsberg vormen. De ondermijnende criminaliteit is naar onze 

mening, ook in Hilvarenbeek, wijdverspreid. Wij willen extra inzetten op de bestrijding daarvan, 

in nauwe samenwerking met regionale en provinciale overheden.   

4. Het CDA vindt dat de wet BIBOB goed dient te worden uitgevoerd. Met name moeten we 

ingrijpen waar crimineel vermogen uit de onderwereld wordt ingezet in de legale bovenwereld. 

Dat vergt een bijzondere mate van alertheid en daarvoor zal extra gemeentelijk budget 

beschikbaar gesteld moeten worden.   

5. Het CDA pleit voor extra inzet op de bestrijding van productie van drugs. Hierdoor willen we ook 

het probleem van de dumping van drugsafval terugdringen. Bewoners en agrariërs hebben een 

signalerende functie. Toezicht op leegstaande gebouwen en het inzetten van digitaal toezicht in 

het buitengebied is van belang.  

6. Het CDA wil handhavend optreden tegen wildcrossen. Wij willen dat oplossen door een 

combinatie van versterkt toezicht met fysieke afsluiting van paden waar dat mogelijk is. 

Daarvoor zoeken we de samenwerking met grondeigenaren en gebiedsbeheerders op alsmede 

met de omliggende gemeenten.   

7. De Beekse Bergen heeft diverse grote festiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan onze 

gemeente. Het CDA wilt echter de overlast voor de omwonenden ook in de regiogemeenten 

meer beperken.  

8. Voor overnachting bij grootschalige evenementen blijft volgens het CDA goed toezicht 

noodzakelijk en dient, indien nodig, te worden gehandhaafd. Klachten van omwonenden dienen 

volgens het CDA serieus te worden onderzocht.  
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Duurzaamheid  
We moeten niet alleen oog hebben voor vandaag en morgen maar ook voor overmorgen en 

daarna. Wij willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen fijn en gezond leven in onze 

gemeente. Het CDA streeft daarom naar duurzame oplossingen waar dat kan. Zonder 

verduurzaming op andere terreinen uit het oog te verliezen leggen wij daarbij een sterke 

focus op de omschakeling naar duurzame energie. Daar is op dit moment de meeste 

milieuwinst is te halen.    
   

1. Maatregelen en subsidieregelingen richten we op het stimuleren van wind- en zonne-energie 

maar zeker ook op de energiebesparing via initiatieven zoals ‘Nul op de meter’, de energiescan 

en de duurzaamheidslening van de gemeente.   

2. Het CDA vindt dat het gemeentebestuur het beleid zoals neergelegd in de nota  

‘Energietransitie Hilvarenbeek 2017-2020’, met volle kracht moet uitvoeren.   

3. Om de beoogde 14% duurzame energie eind 2020 te bereiken vindt het CDA dat ook 

grootschalige opwekking binnen onze gemeentegrenzen moet worden gefaciliteerd.  

4. Het CDA vindt dat duurzaamheid voor een bedrijvig buitengebied belangrijk is voor de 

bestaande (agrarische) bedrijven, maar ziet hier ook kansen voor nieuwe initiatieven ten 

aanzien van de energietransitie.  

5. Gezien de minder grote ruimtelijke impact geeft het CDA daarbij de voorkeur aan het aanleggen 

van zonne-akkers. Indien toch windmolens nodig zijn om onze doelstelling te halen wil het CDA 

dat windmolens buiten de kernen worden geplaatst en woningen worden ontzien.  

6. Het CDA wil het beleid aangaande ons eigen gemeentelijke vastgoed en het verduurzamen van 

de verlichting intensiveren en daarvoor extra financiën ter beschikking stellen.  

7. Het verduurzamingsbeleid zoals dat op anderen terreinen reeds is opgepakt, moet krachtig 

worden voortgezet.  

8. Voor nieuwbouw wil het CDA onderzoeken om zo snel mogelijk over te gaan op gasloos 

bouwen, eventueel ondersteund met beschikbare subsidies voor starters. 
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Eigenheid door samenwerking, goede 

dienstverlening en betrouwbare financiën  
Wij staan voor een financieel beleid dat uitgaat van sluitende begrotingen, positieve 

jaarrekeningen en voldoende algemene reserves om de financiële risico’s te kunnen 

afdekken. Het weerstandvermogen dient op peil te zijn. Wij willen een goede 

dienstverlening leveren aan onze inwoners. Maar we zijn ons er ook van bewust dat we 

moeten samenwerken met andere gemeenten om die kwaliteit ook in de toekomst te 

kunnen blijven bieden.  
  
1. De tevredenheid van onze inwoners moet gemeten worden en aan de hand hiervan moet de 

dienstverlening worden verbeterd.  

2. De digitale dienstverlening moet worden uitgebreid.  

3. Als kleine gemeente staan we dicht bij onze inwoners en zijn we wendbaar in het benutten van 

nieuwe kansen.  

4. Hilvarenbeek wil graag autonoom, zelfstandig en onafhankelijk blijven voor wat betreft het 

opstellen van beleid. Om als kleine gemeente voldoende draagkracht te hebben wordt ambtelijk 

samengewerkt met Oisterwijk en Goirle. Het CDA staat   positief tegenover een eventuele 

uitbreiding van deze samenwerking met andere gemeenten. Onze huidige ervaringen zijn 

positief om door te gaan zonder fusie met andere gemeenten.  

5. OZB: Het huidige niveau van de ozb ligt in de range van de ons omliggende gemeenten. Wij 

willen het huidige niveau handhaven.  

6. De afvalstoffenheffing willen we maximaal handhaven op het huidige niveau. Hiervoor is wel 

extra aandacht nodig voor het scheiden van het afval.    

7. Leges moeten in beginsel kostendekkend zijn. Nu is er sprake van een kostendekking van 88%.  

8. Het CDA wil onderzoeken of het heffen van precario voor het langdurig gebruik van openbare 

ruimten voor bouwplaatsen haalbaar is.  

9. Het CDA wil de huidige niveaus van forensenbelasting, vermakelijkheden-retributie, precario, 

marktgelden en rioolheffing handhaven.  

  

 


