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HILVARENBEEK: WAAR EEN KLEINE GEMEENTE GROOT IN KAN ZIJN
Het CDA Hilvarenbeek wil graag dat we die kleine plattelandsgemeente blijven
waar men naar elkaar omziet, waar men samen werkt aan een bruisende
gemeenschap, die niet stilstaat maar zich blijvend ontwikkelt. Een gemeente met
een vitaal platteland met ruimte voor landbouw, natuur en recreatie, twee wat
grotere kernen met voorzieningen en daaromheen de kleinere kernen die
specifieke kleur geven. Het CDA wil dat onze mooie gemeente zelfstandig blijft,
dat is ons uitgangspunt. Maar om die zelfstandigheid te behouden zullen we wel
steeds meer moeten samenwerken met de ons omringende gemeenten in
Midden-Brabant. Helemaal alleen gaat dat niet lukken.
DE VIER UITGANGSPUNTEN VAN HET CDA HILVARENBEEK
De basis voor het politieke handelen van het CDA ligt in een viertal uitgangspunten:
Rentmeesterschap
Gespreide verantwoordelijkheid
Publieke gerechtigheid
Solidariteit
Rentmeesterschap
Wij voelen ons geroepen tot zorg voor natuur en cultuur die wij geërfd hebben
van onze voorouders en die wij willen doorgeven aan de mensen die na ons
komen. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie
nodig. Bij onze afweging van besluiten zullen wij het begrip ‘brede welvaart’ als
kompas hanteren. Het gaat in het leven niet enkel om materiële zaken maar vaak
ook juist om het immateriële. Welzijn is net zo belangrijk als welvaart. Hoe
kunnen we onze samenleving duurzaam inrichten, zodat ook latere generaties
brede welvaart kunnen genieten?
Gespreide verantwoordelijkheid
Gespreide verantwoordelijkheid gaat over de grote waarde van maatschappelijk
initiatief.
De overheid moet mensen en organisaties het vertrouwen geven om te doen
waar ze goed in zijn en de burger geeft aan de overheid het vertrouwen om te
doen wat zij moeten doen. Ons verkiezingsthema ‘DE KRACHT VAN SAMEN’ gaat
hierover. Samen kunnen we veel meer bereiken, dus we moeten ruimte geven
aan de vele initiatieven vanuit o.a. coöperaties, sportclubs en maatschappelijke
verenigingen. Met de nieuwe omgevingswet is nog meer participatie mogelijk.
Onze ambtenaren zullen daarom meer moeten gaan samenwerken met onze
inwoners vanuit het principe ‘Ja, mits..’ in plaats van ‘Nee, tenzij ..’.
Publieke gerechtigheid
Het CDA staat voor een rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de
bescherming van menselijke waardigheid. Een betrouwbare overheid stelt
duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht
te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Met deze politieke overtuiging richt het
CDA zich tot de gehele bevolking zonder onderscheid tussen bepaalde
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bevolkingsgroepen, sociale geaardheid of godsdienst. Het CDA is een brede
volkspartij die rechtvaardigheid voor iedereen wil.
Solidariteit
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken. Betrokkenheid tussen generaties, tussen verschillende
bevolkingsgroepen, tussen arm en rijk. Solidariteit is het vierde uitgangspunt van
het CDA. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid, maar met z’n allen
moeten wij met elkaar zorgen voor hen die kwetsbaar zijn. De inzet van onze
dorps-en buurtondersteuners is hierin een mooi voorbeeld.
WELZIJN HILVARENBEEK

Meedoen

Het welzijn van onze inwoners wordt naar onze mening het meest bevorderd
door samen actief te zijn in vereniging, in sport en cultuur: Deelnemen aan de
samenleving!
Voor mensen voor wie dat moeilijk is of niet lukt, is er het Sociaal Domein, met de
Wet op Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning evenals de
Participatie Wet. Hierin is hulp en begeleiding voorzien voor de inwoners die
kwetsbaar zijn en moeilijk mee kunnen doen. De gemeente wil een ruim pakket
aan voorzieningen bieden maar ziet dat dit financieel niet altijd gedekt kan
worden uit de middelen die de rijksoverheid ons daarvoor ter beschikking stelt.
Niettemin wil het CDA met de middelen die wel worden geboden vooral onze
kwetsbare inwoners blijvend ondersteunen. Wel zijn we kritisch naar de
organisaties die dit voor ons uitvoeren: die moeten vooral resultaat gericht zijn en
verantwoorde zorg en begeleiding bieden. Initiatieven in de samenleving waar
onze eigen inwoners elkaar helpen en waar mogelijk ook verzorgen die
ondersteunen wij van harte. En van hen die het kunnen dragen, vragen we om in
eerste instantie de eigen mogelijkheden te benutten.
Kinderen die in armoede opgroeien, groeien minder gezond op, hebben minder
zelfvertrouwen, krijgen minder kansen, worden makkelijker sociaal
buitengesloten, komen sneller in aanraking met criminaliteit. Als deze kinderen
later een eigen gezin krijgen dan is de kans groot dat zij in dezelfde cyclus
belanden. Kinderarmoede bestrijden helpt het kind, maakt de samenleving
veiliger en betaalt zich later uit. Het CDA zet zich hier de komende periode
bijzonder voor in.
Het CDA zet in op:
• Zorg bij voorrang voor de minima en kwetsbare inwoners;
• Gedelegeerde taken van de landelijk overheid uitvoeren binnen de
gedelegeerde budgetten;
• Ontmoeting stimuleren en faciliteren voor kwetsbare inwoners;
• Naast de dorpsondersteuners gaan ook de medewerkers van de gemeente
Hilvarenbeek naar de inwoners toe om hen te adviseren en te ondersteunen;
• Voortzetting van positief jeugdbeleid en monitoring van de resultaten
daarvan;
• Kinderarmoede bestrijden;
• Intensivering van de samenwerking met sociale partners en initiatieven in
de samenleving zodat we elkaar aanvullen.
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Cultuur en sport

Hilvarenbeek is een rijke culturele gemeente met in elke kern zijn eigen
activiteiten op het gebied van muziek, theater, beeldende activiteiten, carnaval
etc. Mensen vinden hierin hun ontspanning, ontplooiing of presentatie van hun
gevoelens. Belangrijke activiteiten die we steeds blijven stimuleren en vooral in de
basis bij de kinderen op de basisschool al opnemen in het lesprogramma. De
basisvoorzieningen voor deze activiteiten zijn de dorpshuizen in de kernen en de
culturele centra in Hilvarenbeek en Diessen. Het CDA zal de beschikbare
landelijke en provinciale subsidies en ook de eigen gemeentelijk
subsidieregelingen blijvend inzetten. Wij zien een belangrijke taak voor
volwassenen met levenservaring om de verenigingen te stimuleren en kennis bij
te brengen.
Sport bevordert welzijn en gezondheid! Meer bewegen is belangrijk in welke vorm
dan ook: individueel, in groepen, sportscholen of vereniging. Het CDA wil sporten
al op kinderleeftijd stimuleren middels oriëntatie-lessen binnen de
sportverenigingen, bij ballet en dans of bijvoorbeeld diplomazwemmen. Ook hier
zien wij kansen om volwassenen in te zetten bij training, scholing en organisatie
van de vereniging. Wij willen daarom bestaande sportaccommodaties in elke
kern behouden en waar nodig vernieuwen. Zelfwerkzaamheid van de gebruikers
is daarbij nodig.
Het CDA zet in op:
• Culturele activiteiten opnemen in het onderwijsprogramma;
• Oriëntatie-lessen bij de sportverenigingen;
• Sportfaciliteiten in elke kern behouden en waar nodig vernieuwen;
• Culturele centra en dorpshuizen faciliteren;
• Inbreng van vrijwilligers stimuleren en ondersteunen.

Onderwijs

In de Lokaal Educatieve Agenda staan de speerpunten voor het primair onderwijs
in Hilvarenbeek: thuisnabij onderwijs, doorgaande leerlijn, brede
talentontwikkeling en de ontwikkelomgeving van kinderen. Het is belangrijk om
ontwikkelkansen voor kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat kinderen
hun schoolloopbaan succesvol afsluiten. Daarom willen we investeren in
begeleiding voor kinderen. Wij zijn van mening dat er een goede afstemming
moet zijn tussen onderwijs en jeugdzorg zodat er geen dubbelingen zijn en
onderwijstaken ook daadwerkelijk in het onderwijs blijven.
Het CDA zet in op:
• In de wijk Doelakkers een kwalitatief goede school;
• Een nieuwe school in Haghorst;
• Stimuleren dat kinderen veilig te voet of met de fiets naar school gaan;
• Sport op en via school stimuleren.

Kleine kernen

De leefbaarheid in onze kleine kernen, in al onze kernen, is gelukkig nog steeds
goed, maar dat is niet vanzelfsprekend, daar moeten we aan blijven werken. Hoe
meer zielen hoe meer vreugde gaat daarbij zondermeer op. Het bevordert het
verenigings-, sport- en culturele leven en de samenhang in het dorp. Het CDA eist
daarom dat er voldoende huizen gebouwd worden zodat iedereen die dat wil kan
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blijven wonen in de eigen kern. Dit is van jong tot oud van starter tot ouderen met
zorgbehoeften. En daarbovenop willen we extra woningen bouwen zodat ook
mensen van buiten de gemeente onze kernen kunnen komen versterken.
Het ‘hart’ van de kleine kernen wordt gevormd door de dorpshuizen. In Haghorst
is zo’n accommodatie in ontwikkeling. Het CDA steunt dat van harte en wil ook
absoluut dat het Haghorstse dorpshuis wordt gerealiseerd. In de grotere kernen
hebben de winkelvoorzieningen een belangrijke functie, ook voor de inwoners uit
andere kernen. Het CDA zet daarom vol in op behoud daarvan.
Oudere inwoners geven aan dat ze graag in hun vertrouwde omgeving willen
blijven wonen. Soms is hun woning te groot of is alleen wonen ook te eenzaam.
Het CDA is een groot voorstander van kleinschalige woonvormen in wijken en
dorpen, die passen bij de wensen van inwoners die het alleen niet meer kunnen
en die liggen in de buurt van hun eigen netwerk.
Het CDA zet in op:
• Realisatie van het dorpshuis in Haghorst;
• Bouwen op maat voor de verschillende doelgroepen in alle kernen;
• Winkels behouden en stimuleren in de kernwinkelgebieden van Diessen
en Hilvarenbeek.
WONEN HILVARENBEEK
Al onze kernen krijgen steeds opnieuw te maken met druk op de leefbaarheid. De
kleinere kernen doordat er minder kinderen komen en daardoor op termijn ook
een kleinere school en minder verenigingen. Ook onze grotere kernen staan
onder druk omdat zij afhankelijk zijn van gebruikers van de bestaande
voorzieningen, denk aan zwembad, sportzalen en cultureel centrum.
Naast deze vraag is er ook een vraag naar huisvesting van statushouders. En
evenzo hebben we veel arbeidsmigranten werkzaam in Hilvarenbeekse bedrijven.
Ook aan hun huisvesting moeten wij als gemeente onze bijdrage leveren.
Het CDA heeft met de steeds grotere vraag naar woningen de ambitie om de
komende 10 jaar in onze gemeente 1500 woningen te bouwen. Daarmee willen
we voorzien in een toenemende vraag van starters en senioren. Maar zeker ook
doorstromers willen we kansen bieden.
Om dit doel te realiseren zullen we in elke kern de inbreidingsmogelijkheden die
er zijn benutten. Maar het CDA wil ook in de uitbreiding nieuwe
bestemmingsplannen ontwikkelen, anders gaan we onze doelstelling van 1500
woningen niet halen. Daarnaast willen we meer creativiteit stimuleren voor
nieuwe woonvormen.
Het CDA zet in op:
• Komende 10 jaar 1500 woningen bouwen;
• In elke kern naar rato voor alle doelgroepen bouwen;
• Waar mogelijk behoud van open ruimten binnen de kernen;
• In elke kern steeds een bestemmingsplan in ontwikkeling;
• Hart van Haghorst integraal ontwikkelen;
• De kern Baarschot specifiek laten bouwen op hun maat;
• Mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw (tot 10 jaar), in de vorm van Tiny
houses en op VAB-locaties onderzoeken;
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•

Splitsen van boerderijen: zowel dat ouderen er langer kunnen blijven wonen
alsook kleinere wooneenheden voor startende jeugd.

VERKEER HILVARENBEEK

Veilig verkeer

Het CDA wil de veiligheid en bereikbaarheid in goede balans in alle gebieden van
onze gemeente organiseren. De kwaliteit van de wegen moet passen bij het
gebruik ervan. Gezien de steeds toenemende verkeersbewegingen van auto’s,
fietsen en wandelaars zullen we onze structuur daarop moeten aanpassen. De
kern Hilvarenbeek heeft door zijn structuur een gerichtheid van al het verkeer
richting het centrum. Graag willen we het centrum ontlasten maar natuurlijk wel
bereikbaar houden. Het CDA wil dat de 2 openbaarvervoerlijnen gehandhaafd
blijven, waarbij de betrokken kernen halteplaatsen behouden in de bebouwde
kom. Aanvullend en aansluitend is het lokale vervoer middels bel-taxi en
“buurtbus” noodzakelijk.

De fiets

We zien steeds uiteenlopende groepen fietsers. Behalve de jonge fietsers, de
schoolgaande jeugd, de senioren en de middengroep hebben we ook
verschillende soorten rijwielen: de traditionele “stads’- fiets, de e-bike, de speedfiets, de racefiets en de mountainbikes.
Het CDA wil van Hilvarenbeek een fietsgemeente maken voor die verschillende
doelgroepen: veilig naar school fietsen, aansluiten op snelfietspaden (onder meer
de in ontwikkeling zijnde snelfietsroute Tilburg/Eindhoven) maar ook veilige
fietspaden tussen onze kernen. Daarnaast moet er aandacht komen voor veilige
fietsparkeer-plekken waar de fiets niet in de weg staat en - de soms erg dure
fietsen - niet gestolen worden. Ook voor recreanten is dit van belang.
Uit veiligheidsoverweging van de ouders worden kinderen steeds vaker gebracht
naar sport en school. Gevolg is dat er in- en uitstap zones gemaakt moeten
worden. Maar volgens ons zouden kinderen juist moeten leren om zich ook met
de fiets te kunnen bewegen binnen en later ook buiten onze dorpen. Het CDA wil
daarom een aantal straten ten behoeve van de toevoer naar school en
sportvoorzieningen en ook in het centrum van Hilvarenbeek, ombouwen naar
fietsstraten, waar de auto te gast is en de fietser voorrang heeft. Dit bevordert het
correcte en veilige fietsgedrag van kinderen en vermindert het aantal auto’s rond
scholen en sportvelden.
Voor de recreërende fietser zullen fietspaden door de natuurgebieden Gorp en
Roovert, Brabantslandschap en landgoed de Utrecht ontwikkeld worden zodat
deze aansluiten op De Kempen- en Langstraat-routes.
Het CDA zet in op:
• Fietspad ontwikkelen langs Koekovenseweg en Westerwijk en Akkerstraat;
• Natuurfietspad door bossen van Gorp en Roovert naar Tuldensedijk;
• Verbreding fietspad Baarschot afronden;
• Straten in kwetsbare gebieden zoals rond scholen, sportvoorzieningen en
centrum Hilvarenbeek zodanig inrichten dat de auto te gast is en fietser
hoofdgebruiker.
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DUURZAAM HILVARENBEEK

Milieu en Energie-transitie

Het CDA wil de uitgangspunten van de Regionale Energie en Klimaat Strategie
(REKS) die in Hart van Brabant is opgesteld vertalen naar een lokaal beleid.
Energiebesparing is daarin wat ons betreft steeds de eerste stap. De gemeente
moet op dit gebied onze inwoners adequaat informeren en uitdagen om de
isolatie van de woning en energiebesparende maatregelen ook voor zichzelf de
hoogste prioriteit te geven. De tweede stap is dat elke woning zoveel mogelijk zijn
eigen energie opwekt door zonnepanelen die op aan of bij de woning worden
geplaatst. En waar dat niet mogelijk is daar vormen initiatieven als de postcode
roos een prima alternatief.
Wat betreft collectief op te wekken duurzame energie is ons uitgangspunt is dat
we binnen de gemeente onze eigen broek ophouden. Dus niet het vraagstuk
doorschuiven naar andere gemeenten. Wel kunnen er natuurlijk afspraken
gemaakt worden met omliggende gemeenten als bepaalde
oplossingsmogelijkheden in de ene gemeente meer rendement opleveren dan in
de andere.
Wij gaan niet meer voor grootschalige zonne-akkers, maar kiezen dan eerder voor
windmolens die meer rendement opleveren. Windmolens bij voorkeur langs de
A58, maar ook boven bossen van de landgoederen binnen onze gemeente zien
wij mogelijkheden mits deze voldoende ver verwijderd zijn van de bewoonde
omgeving. Daarnaast willen we de mogelijkheden onderzoeken van aardwarmte
en waterstof: oplossingen voor de langere termijn.
Het CDA zet in op:
• Voorkomen van energiearmoede voor de minder draagkrachtigen;
• Alle bouwplannen worden getoetst op energie-neutraliteit;
• Eerste alle daken op woningen en bedrijven benutten voor zonnepanelen;
• Stimuleren initiatieven als postcode-roos;
• Geen energie-opwekking op kwetsbare locaties;
• Zonnepanelen bij dubbelgebruik;
• In onze gemeente windmolens langs de A58 evenals op Gorp en Roovert
en landgoed de Utrecht.

Buitengebied

Ons buitengebied wordt primair door onze boeren gebruikt voor de
voedselproductie. Daarnaast is ons buitengebied voor een groot deel
natuurgebied en op deze manier een uithangbord voor de toerist. Wij zien steeds
minder overlast van de grootschalige veehouderijen en steunen de door
rijksoverheid ingezette omzetting naar een meer diervriendelijk en minder
uitstoot gerichte productie.
Naast de intensieve landbouw wil het CDA-agrariërs stimuleren om natuurinclusieve landbouw als “nieuwe boer” op te pakken. Deze extensieve
ondernemers kunnen zich met elkaar verbinden in een coöperatie. De
ondernemers worden gestimuleerd om een zo groot mogelijke diversiteit aan
producten te verbouwen en deze rechtstreeks te leveren aan de consumenten in
onze eigen en omliggende gemeenten. Het zou mooi zijn als bij de levering aan
de consument mensen kunnen worden ingezet met een afstand tot de
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arbeidsmarkt, die regulier niet mee kunnen in het dynamisch werkklimaat van de
huidige samenleving.
Het landelijk buitengebied met zijn agrarische uitstraling willen we behouden.
Ondernemers in het buitengebied zullen we stimuleren om het landschap intact
te houden en daar waar kan de biodiversiteit te stimuleren. We moeten het
landschap beschermen voor te grote groei. Daarnaast is de combinatie met een
diversiteit aan recreatieve activiteiten welkom.
In de pas met deze afschalende landbouw willen we de ontwikkeling van
kleinschalige industriële en recreatieve ondernemingen in het buitengebied
ondersteunen. De vrijkomende agrarische gebouwen zoveel mogelijk saneren en
alternatieve ondernemingen die passen in het buitengebied willen we faciliteren.
Het CDA zet in op:
• Stimuleren van de “Nieuwe Boer “en voedsel rechtstreeks leveren aan de
burger;
• VAB-locaties benutten voor kleinschalige ondernemers;
• Natuurgebieden open en toegankelijk houden voor de recreant;
• Agrarisch karakter buitengebied handhaven voor voedselproductie en
toerisme.
ONDERNEMEND HILVARENBEEK

Lokale economie

Ondanks de corona-perikelen van de afgelopen jaren, doet het merendeel van
onze ondernemers het goed tot heel goed. Zij hebben bewezen sterk en
veerkrachtig te zijn.
Nagenoeg al onze ondernemers passen qua grootte bij de maat van onze
gemeente, maar soms groeien bedrijven uit hun jas en begint het te knellen.
Wanneer dat aan de orde is, wil het CDA die grotere ondernemers steunen om
elders door te groeien. Hierdoor kan er ruimte vrijkomen voor nieuwe bedrijven.
Het CDA wil binnen de gemeente nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen voor
deze qua omvang passende ondernemingen, zodat lokale bedrijven kunnen door
ontwikkelen en nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Energietransitie en
klimaatmaatregelen moeten daarbij geïncorporeerd worden.
De winkelgebieden in de kernen Diessen en Hilvarenbeek moeten hun functie
voor de hele gemeente behouden en daarom in die kernen gecentreerd blijven.
Passende horeca ondersteunen wij in elk van de kernen.
Het CDA zet in op:
• Nieuw bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven ontwikkelen met
aandacht voor energietransitie en klimaatmaatregelen;
• Winkelgebied centreren in de beide kernen Hilvarenbeek en Diessen;
• Uit de jas gegroeide ondernemingen ondersteunen bij hervestiging op
regionaal bedrijventerrein.

Recreatie

Het recreatieve gebruik van ons landelijk gebied neemt toe, sterk toe zelfs.
Regelmatig worden bedrijfsplannen voor campings, vakantiewoningen of B&B
gepresenteerd. Bij het beoordelen van die initiatieven zal het CDA steeds afwegen
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of het past in de fysieke omgeving en of de groeiende omvang gewenst is in
Hilvarenbeek. De recreatieve sector levert de gemeente behoorlijk wat inkomsten
op middels de toeristenbelasting. Het CDA wil een reële verhouding tussen die
opbrengsten en de investeringen die we als gemeente doen ten behoeve van de
recreatie.
Het CDA zet in op:
• Omvang verblijfvoorzieningen in balans brengen met de draagkracht van
onze dorpse samenleving;
• Stimuleren en ondersteunen van creatieve ideeën in de recreatieve sector;
• Reële verhouding tussen de investeringen voor de recreatie en de
inkomsten uit toeristenbelasting,
DIENSTVERLENEND HILVARENBEEK

Dienstverlening

De samenleving verandert sterk. Inwoners willen betrokken zijn bij de plannen en
ontwikkelingen, verenigingen en dorpscoöperaties zijn actief en hebben soms
zeer uitnodigende plannen. Starters en ook senioren willen in CPO zelf meer inzet
en betrokkenheid bij hun woningen. Veel vrijwilligers zijn actief in allerhande
verschillende rollen.
De gemeente moet volgens ons hierin steeds meer een faciliterende rol op zich
nemen.
Wij zien de ambtelijke medewerkers steeds meer als de verlengde en toetsende
arm van de ideeën die in onze gemeente ontstaan. Zij kunnen door intensief
samen werken en mee te werken, conform de afgesproken kaders, met hun
ideeën veel hulp bieden aan de initiatiefnemer. Niet overnemen maar
ondersteunen, meehelpen. De ambtenaar gaat de straat op en werkt samen met
inwoners aan de initiatieven: de kracht van samen!
Het CDA zet in op:
• De ambtenaar als dienstverlener van de gemeente en mee-zoeker naar
mogelijkheden;
• De ambtenaar gaat de straat op;
• De ambtenaar toetst of er een goede omgevingsdialoog wordt gevoerd
door de initiatiefnemer;
• De ambtenaar is trots om voor onze gemeente te werken en draagt dat uit.

Openbare orde & veiligheid

Inwoners die zich niet houden aan wet- en regelgeving dat fenomeen is helaas
van alle dag. Dat kan om een simpele parkeerovertreding gaan, maar niet zelden
is het fors ingrijpender. Bijvoorbeeld de teelt en productie van verboden
stimulerende middelen en de daarmee gepaard gaande ondermijnende
criminaliteit. Wij willen daarom zeer zeker niet bezuinigen op het budget voor
criminaliteitsbestrijding. Wij moeten goed kijken wat er om ons heen gebeurt,
maar ook met data-onderzoeken zijn patronen op te sporen: ook hierin zullen we
moeten samenwerken met de regio en andere partijen want dit beperkt zich
natuurlijk niet tot onze gemeentegrenzen.
Ook willen we de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een betere
bewaking van onze fietsstallingen opdat de angst voor het stelen van dure e-bikes
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geen belemmering mag zijn voor onze inwoners om met de fiets boodschappen
te doen.
Maar volgens ons hebben we als lokale gemeenschap ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Middels de ogen en oren van onze eigen inwoners is
effectieve maatschappelijke controle te realiseren.

Het CDA zet in op:
• Boa’s en criminaliteit-bestrijding op z’n minst op huidige niveau
handhaven;
• Nieuwe middelen inzetten zoals sensoren en data-onderzoek;
• Inwoners stimuleren om verdachte zaken laagdrempelig te melden.
FINANCIËN

Financieel gezond

Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn die niet steeds de tering naar de
nering moet zetten. De laatste jaren zijn de gemeentelijke financiën in slecht
weer beland: korting op het gemeentefonds, opschalingskorting, te weinig
middelen voor Jeugdzorg, te weinig middelen voor juiste uitvoering van WMO
wet. Dit kunnen wij als lokale partij niet oplossen, maar als lokale CDA zetten wij
ons in om deze problematiek ook provinciaal en landelijk onder de aandacht te
brengen. Daarnaast is onze gemeente aangesloten bij de K80 (80 kleine
gemeenten) om zo de problematiek van kleine gemeenten onder de aandacht te
brengen bij het Rijk.
Wij willen alleen een OZB-verhoging als dit voorzieningen in het algemeen
belang ten goede komt. Voor voorzieningen van algemeen belang wil het CDA
borg staan.
Verder zullen wij blijven stimuleren dat initiatieven en voorzieningen samen met
de inwoners worden gemaakt en geëxploiteerd.
De laatste jaren is de toeristenbelasting meer dan gemiddeld verhoogd. Na een
evaluatie zal een lange termijnvisie op baten en lasten voor de toeristen duidelijk
moeten worden.

Het CDA zet in op:
• Kortingen op gemeentefonds worden niet verhaald op de inwoners;
• Inzet voor verbetering financiële positie van onze gemeente middels
landelijke lobby;
• Inzicht in de besteding van binnengekomen toerismebelasting;
• OZB-verhoging alleen voor projecten van algemeen belang.
ZELFSTANDIGE GEMEENTE
Onze inwoners houden van korte lijnen en direct contact met de overheid. Ze
willen gehoord worden en als het kan ook actief ondersteund in hun ambities. We
hebben als kleine gemeente hiervoor niet altijd de juiste expertise in huis en soms
zijn we te klein om het alleen te doen. Het CDA wil onverkort de zelfstandigheid
van onze gemeente behouden. Die kunnen we behouden door intensief de
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samenwerking op te blijven zoeken met de gemeenten Goirle en Oisterwijk. Ook
de regio Hart van Brabant is hierin een belangrijke partner. We zijn aangesloten
bij de K80 om onze stem als kleine gemeente landelijk beter voor het voetlicht te
brengen. Steeds meer zullen we daarmee de complexe vraagstukken op moeten
lossen. Deze samenwerking – de kracht van samen- willen wij goed borgen.
Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren ervaren hoe het is om alleen
wethouders van buiten de gemeente te hebben. De binding en verbinding maar
ook het persoonlijke hebben we te vaak gemist. Het CDA streeft bij voorkeur naar
competente wethouders uit eigen gelederen.

Het CDA zet in op:
• Samenwerking in de regio Hart van Brabant;
• Intensivering van de samenwerking met Goirle en Oisterwijk;
• Beter sturen op samenwerkingsverbanden;
• Wethouders verbonden aan onze partijen en uit onze eigen gemeente.
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