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DE KRACHT VAN SAMEN!
Een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt, meetelt en hieraan bijdraagt door te
zorgen voor zichzelf en waar mogelijk ook voor anderen. Dit is waar wij voor staan, met onze
christendemocratische achtergrond als leidraad. In dit verkiezingsprogramma lees je hoe wij
hier de komende vier jaar het accent op willen leggen.
Zorgen voor elkaar is één van de fundamenten van onze samenleving. De coronacrisis heeft
dat méér dan eens duidelijk gemaakt. Zolang we goed voor elkaar zorgen kunnen we de meeste
uitdagingen aangaan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige
samenleving waarin iedereen meedoet en elke persoon telt. Het CDA zet daarom in op een
samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze dorpen en de gemeente
waarin we leven. Deze visie biedt meer vertrouwen en perspectief dan een ‘ieder-voor-zichmaatschappij’, daar zijn wij van overtuigd. We hebben elkaar nodig.
Vanuit deze visie is ons verkiezingsprogramma opgebouwd
op basis van de volgende vijf hoofdthema’s:

1

SAMEN LEVEN IN LAARBEEK

2

SAMEN WONEN IN LAARBEEK

3

SAMEN ONDERNEMEN IN LAARBEEK

4

SAMEN VEILIG VOELEN IN LAARBEEK

5

SAMEN NAAR EEN DUURZAAM LAARBEEK
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1
SAMEN LEVEN IN LAARBEEK
1.1 Een betrouwbare en dienstbare overheid is een sociale overheid

Wat zien we?
De gemeente heeft vaak de neiging om eerst aan de slag te gaan met visies, beleid en
vervolgens met de plannen. De maatschappij waarin wij leven vraagt echter ook om een
dialoog over de verschillende maatschappelijke opgaven. Wat vinden onze inwoners nu écht
belangrijk? Waar willen we naartoe met de inrichting van onze gemeente? Wat vinden we
van de ontwikkelingen in de jeugdzorg, welzijn en het onderwijs? Te vaak voelt men zich nog
overvallen omdat zaken onverwacht bij onze inwoners terecht komen.
Inwoners willen mee blijven doen in de steeds sneller veranderende digitale samenleving. De
digitale vaardigheden van velen blijven te vaak onbenut. Het is geen onwil, maar soms gaan
de dingen nu eenmaal te snel.
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Wat willen we?
Burgerparticipatie
We richten ons op burgerparticipatie. Voorop staat het gebruikmaken van de informatie, de
wensen, behoeftes en toekomstplannen van onze inwoners. Hiervoor is tijdige en duidelijke
communicatie met onze inwoners noodzakelijk. Jij krijgt van ons de ruimte en middelen om
met eigen plannen te komen en deze onder eigen regie uit te voeren.
Digitalisering
De dienstverlening van de gemeente moet geschikt zijn én blijven voor iedereen. Ook voor
onze inwoners die digitaal minder vaardig zijn. Er moet blijvende ondersteuning zijn voor
mensen die daar behoefte aan hebben. Digitale bereikbaarheid is prima maar geen doel op
zich. Het mag niemand uitsluiten.
Huiskamers
De bibliotheken worden omgevormd tot brede informatie-, kennis- en ontmoetingscentra,
de zogenoemde huiskamers. Dit zijn de centrale ontmoetingsplekken in iedere kern waar
verschillende functies samenkomen en overheidsinformatie aanwezig is.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• “het recht om uit te dagen”, zodat een groep (georganiseerde) bewoners
taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders,
beter, slimmer en/of goedkoper kan;
• digitalisering, waar mogelijk met ondersteuning voor onze minder digitaal
vaardige inwoners;
• behoud van de bestaande bibliotheekvoorzieningen in de huiskamers van
de kernen met een voortzetting van de aanpak van laaggeletterdheid.

1.2 Kansen en gelijkheid voor kinderen

Wat zien we?
De kansengelijkheid voor onze kinderen staat onder druk. Het risico dat dit overgaat op
kansenongelijkheid wil het CDA voorkomen. Nu zijn er veel van elkaar gescheiden voorzieningen
terwijl wij vinden dat de oplossing meer ligt in inclusie. Wij vinden dat hieraan een impuls moet
worden gegeven.
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Wat willen we?
Brede basisvoorzieningen
We willen brede basisvoorzieningen voor de kinderen in onze dorpen.
Concreet betekent dit basisscholen en buitenschoolse opvang met:
•

meer integratie van sport- en cultuuraanbod;

•

huiswerkbegeleiding;

•

meer specialistische ondersteuning in of nabij het regulier onderwijs, zodat meer kinderen
naar een reguliere (basis-)school kunnen gaan;

•

een intensievere samenwerking met het Sociaal Team Laarbeek, Stichting Leergeld en
andere partners. Dit alles heeft als verzamelnaam de ‘Pedagogische Civil Society’.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• verdere uitwerking van de brede basisvoorzieningen met schoolbesturen en
kinderopvang;
• het onderzoeken van mogelijkheden voor een integratie van sport- en
cultuuraanbod in de BSO;
• uitbreiding van specialistische ondersteuning in het regulier onderwijs om
deze inclusiever te maken: minder kinderen buiten de gemeente naar
school;
• het bestrijden van armoede en sociaal isolement zodat kinderen mee
kunnen doen.

1.3 Van zorg- naar welzijnsstelsel in een gemeenschap
waar iedereen mee kan en mag doen

Wat zien we?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het welzijn van onze inwoners zijn deze
van grote betekenis. Wij zien dat de uitvoering van de taken in het sociale domein complex
geworden is door de toenemende wet- en regelgeving en de voortdurende veranderingen,
gericht op beheersing en controle.
Wij zien een toenemende regionale samenwerking met de Peelgemeenten, het ontstaan van
een regiovisie en het sturen op regiodeals door de Rijksoverheid en zorgverzekeraars.
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Wij zien dat de problemen bij jongeren toenemen door echtscheidingen, het gebruik van ‘social
media’ en dat zij niet altijd in staat zijn om contact te maken met leeftijdgenoten.
Wij zien dat het aantal senioren in de komende jaren flink gaat groeien en dat zij zorg nodig
hebben terwijl er tegelijkertijd een tekort aan zorgpersoneel is.
Wij zien dat door deze ontwikkelingen de gemeentelijke kleur en betrokkenheid van de inwoners
op de aanpak van de plaatselijke problemen steeds meer aan het verdwijnen is.
Het gevolg is dat er lange wachtlijsten zijn voor de jeugdhulp en er een sterke stijging van het
aantal Wmo aanvragen is waardoor veel mensen te lang afhankelijk zijn van specialistische
hulpverlening.

Wat willen we?
Denken in mogelijkheden
Vanuit de methodiek van de Positieve Gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber, willen wij
de nadruk leggen op de mogelijkheden die iedereen heeft. Voorkomen is beter dan genezen,
daarom willen wij meer mensen en middelen inzetten om problemen te voorkomen.
De menselijke maat, eigen kracht en eigen regie zijn voor ons het uitgangspunt van het beleid.
Meer ruimte en bevoegdheden voor uitvoerende organisaties
Graag zien wij een wijziging doorgevoerd worden in het huidige systeem van bekostiging.
Door uitvoerende organisaties - dit zijn alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn die
vanuit de gemeente geld krijgen dat zij vervolgens toewijzen - meer ruimte en bevoegdheden
te geven in de besteding van deze middelen en om de inwoners te betrekken bij de invulling
van hun beleid. Dit alles is van groot belang zodat er goede besluiten worden genomen voor
onze inwoners. Lokaal werkende organisaties die deze visie delen geven wij voorrang bij de
uitvoering van deze taken.
Meer experimenteerruimte Wmo
Ook willen we meer experimenteerruimte bieden binnen de kaders van de Wmo zodat
professionele organisaties in staat gesteld worden om plaatselijke vrijwilligersorganisaties in
te schakelen en te faciliteren bij hun preventieve taken in het sociale domein. Samen komen
we immers verder.
Het behoeft geen betoog dat een goede samenwerking met de zorgverzekeraars noodzakelijk
is. Het wetsvoorstel over de domeinoverstijgende financiering tussen de Wet langdurige Zorg,
Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet biedt dan mogelijkheden.
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ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• een overkoepelend richtinggevend beleid waardoor wij aansluiten bij de
Regiovisie ‘De Peel Duurzaam Gezond’ waarbij wij inzetten op preventieve
zorg in plaats van reactieve zorg;
• een omslag van beheersing en controle naar meer verantwoordelijkheid
bij de uitvoerende instellingen. Dit zullen de gemeenten en de
zorgverzekeraars op regionaal niveau mogelijk moeten maken;
• handelen waarbij het uitgangspunt de menselijke maat, eigen kracht en
eigen regie van de inwoners is;
• meer ruimte en bevoegdheden voor uitvoerende organisaties bij de
besteding van de middelen;
• het geven van voorrang aan lokaal herkenbare en werkende organisaties
bij de uitvoering van de taken in het sociale domein zodat de inbreng en
betrokkenheid van de inwoners geborgd kan worden;
• meer experimenteerruimte in de Wmo;
• een samenwerking met de zorgverzekeraars in het kader van preventie.

1.4 Van armoede en schulden naar werk en welbevinden

Wat zien we?
Het lukt de gemeente Laarbeek in samenwerking met Senzer om mensen snel en duurzaam naar
werk te begeleiden. De armoedebestrijding wérkt. Er is vroeg zicht op schulden(problematiek)
maar we mogen niet achterover leunen. Denk aan een mogelijke recessie na de coronacrisis,
de ongewenste tweedeling in de samenleving én de blijvende risico’s van problematische
schulden. Ook hierbij leggen wij de nadruk op voorkomen in plaats van genezen.

Wat willen we?
Extra aandacht voor preventie schuldenproblematiek
Het minimabeleid minimaal op huidig niveau handhaven en tevens extra aandacht voor
preventie van schuldenproblematiek, met name onder jongeren.
Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek
Nog meer inzet op preventie en vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek, vooral wanneer
het gaat om het vroegtijdig signaleren van (verborgen) armoede waar ook kinderen onder lijden.
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Samenwerking (vrijwilligers)organisaties en professionele zorg
De samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties onderling en professionele zorg stimuleren
waar noodzakelijk/gewenst. Deze samenwerking dient zich te richten op preventie en
vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• de uitvoering van armoedebestrijding bij kinderen te continueren via
Stichting Leergeld en zoeken naar een intensivering om armoede onder
kinderen verder terug te brengen;
• implementatie van een systeem voor vroegsignalering van schulden;
• inzet op verschuiving van bewindvoering naar meer preventieve
instrumenten, zoals budgetcoaching;
• het continueren van succesvolle lokale projecten in samenwerking met de
Peelgemeenten die bewezen hebben een snelle, duurzame uitstroom naar
arbeid te bewerkstelligen;
• het voorop stellen van de eigen kracht in de re-integratie. We redeneren
niet vanuit het bestaand aanbod maar geven zonder oordeel ruimte aan
de inwoner om eigenaar te zijn van het eigen re-integratietraject onder
begeleiding van een participatiecoach van onze uitvoeringsorganisatie
Senzer;
• en screening op laaggeletterdheid voor alle inwoners die zich melden bij
Werk & Inkomen. Wanneer nodig laten we hen doorverwijzen naar de
Taalhuizen van de bibliotheek.

1.5 Welzijn voor senioren!

Wat zien we?
We zien dat het aantal senioren in Nederland, in onze regio en in onze gemeente de komende
jaren flink gaat groeien, dat er te weinig geschikte woningen zijn voor onze senioren en dat de
verblijfsduur in verpleeghuizen steeds korter wordt. Verder zien we dat de gemiddelde leeftijd
van mantelzorgers 70 jaar is, dat de druk op de thuiszorg toeneemt en we zien een zorginfarct
aankomen door een tekort aan zorgpersoneel en beperkte budgetten. Gelukkig zien we in
onze gemeente ook actieve en levendige (senioren)verenigingen.
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Wat willen we?
Eén meldpunt voor senioren
Wij willen een actieagenda maken om samen met de inwoners dit probleem aan te pakken.
Voor veel senioren is het moeilijk om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen. De
oorzaak hiervan is de overdaad aan regels, procedures en vereisten. Ook de toenemende
digitalisering veroorzaakt voor hen problemen. Daarom willen wij één meldpunt voor senioren
waar men terecht kan voor vragen en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Extra ondersteuning voor mantelzorgers
Steeds meer senioren worden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer wat een grote
belasting betekent voor de partner en/of mantelzorger. Wij willen dat de mantelzorgers hun
taken kunnen blijven doen en er zelf geen gezondheidsklachten door krijgen. Inzet van
huishoudelijke ondersteuning, laagdrempelige dagactiviteiten in de gemeenschapshuizen, in
combinatie met professionals en vrijwilligers, zijn mogelijkheden die we willen faciliteren.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• een samenspraak met de senioren, de dorpsraden, wijken en buurten om
een actieagenda te maken vanuit de methodiek van Positieve Gezondheid.
Dit om de gemeenschapskracht voor de zorg en aandacht voor elkaar te
versterken;
• een centraal meldpunt waar mensen echt geholpen worden, dat ambiëren
wij! Waar men terecht kan met vragen over wonen, welzijn en zorg voor
senioren;
• extra ondersteuning voor mantelzorgers van patiënten met dementie door
huishoudelijke ondersteuning en dagactiviteiten in gemeenschapshuizen te
(laten) organiseren.

1.6 We willen investeren in de openbare ruimte voor vitale kernen.

Wat zien we?
Onze leefomgeving is belangrijk en de openbare ruimte is van ons allemaal. Samen maken
we er gebruik van en dragen we er de verantwoordelijkheid voor. Het is de plek waar we
elkaar ontmoeten en waar we gasten en toeristen ontvangen. Er is behoefte aan voldoende
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recreatiemogelijkheden, niet alleen voor toeristen, maar ook voor onze eigen inwoners die in de
eigen leefomgeving willen recreëren. Ook zien we dat jongeren elkaar graag op aangewezen
of centraal gelegen plekken ontmoeten. Mede daarom zijn slecht onderhouden bestrating,
bermen, parken en plantsoenen een doorn in het oog.

Wat willen we?
Samen maken we de openbare ruimte
We betrekken de inwoners bij de inrichting van de openbare ruimte. We laten hen meebeslissen
over het onderhoudsniveau, de inrichting en de beeldkwaliteit. Bewustwording op het gebied van
de kosten, de duurzaamheid en een terugtredende overheid zijn daarbij onze uitgangspunten.
Voor de inrichting van een buurt of dorp komen we niet met afgetimmerde plannen waar de
bewoner nog iets van mag vinden. We betrekken de inwoner in de planfase. In plaats van te
praten over kaders maken we afspraken over de mogelijkheden. We maken een schets en
gaan met de buurtbewoners in gesprek over de ervaringen in hun wijk, hun zorgpunten, de
gewenste verbeterpunten en het behouden van wat al goed is.
Ontmoetingsplaats voor jongeren
Jongeren hebben behoefte aan een eigen ontmoetingsplek in hun buurt of dorp. In samenspraak
met de doelgroep, buurt of het dorp wordt hiervan werk gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om
velden met sportmogelijkheden of een eigen jeugdhonk. De jongerenwerker ziet erop toe dat
overlast voorkomen wordt. Het uitgangspunt blijft respect hebben voor elkaar, elkaars spullen
en voor onze gezamenlijke omgeving.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het op peil brengen en houden van het onderhoudsniveau
van de openbare ruimte;
• een goede ontmoetingsplaats voor jongeren. Dit wordt in alle
kernen door de jongerenwerker in samenspraak met de jeugd
en de omgeving georganiseerd.
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1.7 De veerkracht van verenigingen vasthouden

Wat zien we?
Voor veel verenigingen is huisvesting een belangrijke kostenpost. Opzeggingen van leden,
minder sponsoring en het gebrek aan vrijwilligers vormen een bedreiging voor de continuïteit.
Wanneer verenigingen hun krachten bundelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van elkaars
faciliteiten, gezamenlijke inkoop, etc. kan een efficiencyslag worden gemaakt. De gemeente
neemt daarin het initiatief en maakt de verbinding.

Wat willen we?
Krachtenbundeling verenigingen
Het verenigingsleven dient behouden te blijven. Het is daarom nodig om meer mensen bij
verenigingen te betrekken, als lid of vrijwilliger. Dat kan door krachtenbundeling en uitwisseling
van mensen en middelen binnen het verenigingsleven. Omniverenigingen/overkoepelende
verenigingen dienen te worden ondersteund/gemotiveerd (zonder verlies van subsidiekansen).

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het inzetten van meer vrijwilligers;
• een beloning voor jongeren die zich als vrijwilligers inzetten. Denk hierbij
aan een aanbevelingsbrief vanuit de gemeente wat kan helpen in het geval
van een sollicitatieproces;
• het initiëren en stimuleren van een samenwerking tussen verenigingen/
organisaties op het gebied van sport en cultuur onderling en met het
sociale domein;
• een ondersteuning voor Laarbeekse verenigingen bij subsidieaanvragen.
Dit kan door dit te faciliteren op de gemeentesite en door tijdig te
communiceren.

1.8 Nederlandse waarden, lokale tradities en eigen identiteit

Wat zien we?
Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen
leven als goed maar maken zich zorgen over hoe mensen met elkaar omgaan. Hoffelijkheid
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op straat, respect hebben voor elkaar, iets over hebben voor de ander in plaats van altijd en
overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities –
lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven.

Wat willen we?
Overdragen van waarden en tradities
Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Het CDA
koestert de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen houden,
ook in Laarbeek.
Verbinden en ontmoeten
Wij hechten waarde aan de regionale en lokale geschiedenis. Daarom verdienen musea,
historische verenigingen, heemstichtingen, schutterijen en gildes maar ook initiatieven op het
gebied van folklore en cultuur de steun van de gemeente. CDA Laarbeek vindt activiteiten die
zijn gericht op verbinding en ontmoeting tussen mensen belangrijk.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan verbinding en
ontmoeting tussen mensen;
• het ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het overdragen van de
Nederlandse en lokale cultuur, waarden en tradities.
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2
SAMEN WONEN IN LAARBEEK
2.1 We pakken de woningcrisis in Laarbeek aan

Wat zien we?
Er is een wooncrisis in Laarbeek:
•

door een tekort aan woningen;

•

er zijn te weinig geschikte bouwlocaties;

•

starters hebben te weinig kansen op de woningmarkt;

•

er zijn te weinig levensloopbestendige woningen in de kernen;

•

er is een tekort aan sociale en middeldure huurwoningen;

•

statushouders?
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Wat willen we?
Woningbouw met ambities, in álle kernen
Het CDA wil wonen in Laarbeek aantrekkelijk maken door te bouwen op locaties die veel
wooncomfort bieden. Het is belangrijk dat in alle kernen van Laarbeek gebouwd wordt. Hierbij
zijn we wel afhankelijk van bestaande inbreidingslocaties die “op de markt komen”.
Meer bouwen dan de provincie voorspelt en voorschrijft
De provincie voorspelt per gemeente hoeveel woningen er nodig zijn. Deze prognose is
gebaseerd op verwachte demografische ontwikkelingen. De grote aantrekkingskracht op
werknemers in onze Brainportregio rechtvaardigt een bijstelling van de voorspelde benodigde
woningen. Extra woningbouw is belangrijk van zowel huur-, sociaal als levensloopbestendige
woningen.
Voorzieningen in de kernen
Het CDA wil voorzieningen in de kernen behouden. We kijken naar win-win situaties waarbij
bijvoorbeeld een sluitende exploitatie en het behoud van oude en beeldbepalende gebouwen
gecombineerd kunnen worden. Het behoud van voorzieningen is een concrete opgave waar
we alle inwoners voor nodig hebben. Voor het toevoegen van woningen moet in eerste instantie
dan ook ín de kern gekeken worden. We roepen de inwoners op om door klandizie en het
eigen gebruik van de voorzieningen deze in stand te houden. Initiatieven van bewoners die
door middel van een coöperatie of vrijwilligerswerk een winkel of kroeg in stand willen houden,
worden door de gemeente met enthousiasme ontvangen.
Actieve dorpsontwikkeling
Onze inwoners mogen van de gemeente verwachten dat ze initiatief neemt in dorpsontwikkeling.
Op kansrijke plekken in de kernen neemt de gemeente het initiatief, met aankoop van grond
en eventueel gebouwen, om deze vervolgens in samenwerking met projectontwikkelaars en
inwoners om te zetten in nieuwe bouw- en ontwikkelingsplannen.
We waarderen de verschillen. We zorgen voor aandacht en middelen voor het onderzoeken
en realiseren van gepaste woonvormen en –locaties voor verschillende bewonersgroepen. We
zoeken daarbij naar mogelijke combinaties van jeugd en ouderen en naar mogelijkheden voor
ouderen om langer goed en veilig in hun oude huis en vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Denk aan meergeneratiewoningen, mantelzorgwoningen en horizontale woningsplitsing.
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ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• versnelde procedures;
• een proactieve houding ten aanzien van inbreidingslocaties (herbestemmen
van leegstaand vastgoed in dorpen zoals winkels en horeca);
• het kijken naar mogelijkheden voor de bouw van tijdelijke huurwoningen
voor jongeren, ouderen en alleenstaanden aan de randen van de kernen;
• minimaal 4 keer 150 woningen in de periode 2022 – 2025.

2.2 We willen ruimte maken op de woningmarkt

Wat zien we?
Naast het tekort van het aantal woningen zien we ook een onbalans in bewoning door de juiste
doelgroep. Ouderen van wie de kinderen niet meer thuis wonen geven regelmatig aan dat ze
openstaan voor verhuizen naar een beter passende woning. Daarnaast kosten trajecten voor
een nieuwe permanente woning veel tijd.

Wat willen we?
Begin van de oplossing: flexibele en tijdelijke woonvormen voor starters
Met flexibele en tijdelijke woonsystemen willen we doorpakken. Zo geven we starters
de kans zelfstandig woonervaring op te doen. Ook met het vorig jaar vastgestelde
afwegingskader transformatie en woningsplitsing kan er bijvoorbeeld ruimte ontstaan voor
startersappartementen. Hierdoor halen we de druk van de ketel, wat de urgente woningnood
betreft. Daarnaast komen we tegemoet aan de grote vraag naar woningen voor een redelijke
prijs. Naast betaalbare koopwoningen willen we in álle kernen meer sociale en middeldure
huurwoningen. Op deze manier bieden we realistische kansen aan doelgroepen die niet of
moeilijk een hypotheek kunnen krijgen.
Een doorstroommakelaar zet de woningmarkt in beweging
Om senioren te verleiden kleiner te gaan wonen (in een levensloopbestendige woning) stelt de
gemeente, samen met de woningcorporaties, een doorstroommakelaar aan. Deze benadert
groepen ouderen, informeert en haalt wensen op met als doel dat woningen eerder vrij komen
voor starters en gezinnen.
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Levensloopbestendige woningen houden mensen ‘thuis’
Door woningen levensloopbestendig te bouwen of te maken blijven mensen langer in hun
sociale omgeving ‘thuis’. Dit maakt de buurt hechter en bevordert de leefbaarheid. Een ieder
moet doordrongen zijn van tijdig nadenken over later.
Met voorrang toewijzen aan of bouwen voor eigen inwoners
Bij de toewijzing van huurwoningen en bij zelfbouwwoningen en nieuwbouwprojecten op
gemeentelijke gronden moeten eigen inwoners voorrang krijgen.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
•

een doorstroommakelaar die de woningmarkt in beweging brengt;

•

een groter aantal levensloopbestendige woningen;

•

‘living as a concept’-woningen voor max 10 jaar;

•

toewijzing aan eigen inwoners.

2.3 Duurzaam bouwen omdat we de wereld willen doorgeven

Wat zien we?
De gemeente Laarbeek wil in 2050 klimaatneutraal zijn om goed voorbereid te zijn op de
gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast.
De belasting voor ons milieu met conventionele bouwmethoden (beton en ijzer) is hoger dan
wanneer er met duurzame materialen gewerkt wordt (bijvoorbeeld CLT of houtskeletbouw).
Deze duurzame bouwmethoden komen maar mondjesmaat van de grond.
  

Wat willen we?
Stimuleren van duurzaam bouwen
vraagt om duidelijkheid, realisme en betaalbaarheid
Dat we allemaal zorgvuldiger moeten omgaan met water, lucht, energie, grondstoffen, natuur
en landschap staat voor het CDA als een paal boven water. Dat zijn we verplicht aan de
generaties die na ons komen. De gemeente moet hiervoor draagvlak creëren, denk hierbij aan
het plaatsen van zonnepanelen of de aanleg van groendaken op de gemeentelijke gebouwen.
Tevens moet de gemeente onze inwoners en ondernemers stimuleren en faciliteren om
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duurzaam te bouwen. Daarbij willen we (bestaande) woningen niet meteen aardgasvrij maken
maar zorgen voor minder verbruik door deze woningen goed te isoleren en vervolgens te
verduurzamen.
B(ijna) E(nergie) N(eutraal) G(ebouwen)
en stimuleren van het gebruik van emissiereducerende maatregelen
Als CDA willen we onze burgers en bedrijven stimuleren (bijna) energieneutraal te (ver)bouwen.
Dit houdt in dat gebouwen volledig voorzien worden van duurzame energie uit alternatieve
energiebronnen. Deze energiebesparingsmaatregelen leveren grote voordelen op, niet alleen
voor het milieu door het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor de portemonnee.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT:
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het stimuleren van duurzaam bouwen op alle mogelijke manieren;
• bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en stimuleren van het gebruik
van emissie-vriendelijke bouwmaterialen;
• energieprojecten op een slimme manier inpassen in de omgeving en het
landschap.
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3
SAMEN ONDERNEMEN IN LAARBEEK
3.1 Een sterke en eerlijke economie is duurzaam

Wat zien we?
De gemeente Laarbeek heeft met Bemmer IV een goed bereikbaar bedrijventerrein dat nog
door kan groeien. Dit biedt kansen voor een interessant vestigingsklimaat. Het is belangrijk
dat de lijntjes kort zijn. Dat betekent dat bedrijven niet alleen een goede plek in de gemeente
krijgen maar ook een vast aanspreekpunt hebben in het college en de organisatie. Een sterke
economie maak je mogelijk door ondernemers ruimte te bieden. Het CDA staat pal voor een
ondernemende gemeente, waar het niet alleen goed wonen, maar óók goed werken is. Dat
vraagt om een proactieve houding en een college dat voor bedrijvigheid haar nek uitsteekt. Als
snelheid gemaakt moet worden, geeft de gemeente gas.
Familiebedrijven zijn van oudsher belangrijke stabiele dragers van onze economie
Ook in Laarbeek zijn diverse familiebedrijven te vinden. Van plaatselijke winkeliers tot
internationaal opererende ondernemingen, vaak lokaal geworteld en maatschappelijk sterk
betrokken. Op lokaal niveau leveren familiebedrijven een grote bijdrage aan de leefbaarheid:
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als werkgever maar bijvoorbeeld ook als sponsor van diverse verenigingen en activiteiten.
Wat familiebedrijven uniek maakt is dat het familie- en bedrijfsbelang samenkomen in de ambitie
om het bedrijf door te geven aan de volgende generatie. Niet de winst maar de financiële
degelijkheid en vooral continuïteit staan voorop.
Verder zien we dat het tekort aan goed opgeleide vakmensen ongekende vormen begint aan
te nemen. In de zorg, bij de industrie en op de bouw zien we oplopende capaciteitstekorten.

Wat willen we?
Versterken lokale economie
Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met
ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente samen optrekt
met lokale ondernemers in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid
en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door het bewustzijn van de impact op
de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we. Iedereen heeft
kwaliteiten maar deze sluiten niet altijd aan bij de behoefte van het reguliere bedrijfsleven.
Daarom zijn wij voor het creëren van beschermde werkplekken en juichen we initiatieven voor
sociaal-maatschappelijk ondernemen van harte toe.
Integratie arbeidsmigranten
In deze ondernemende gemeente wordt ook ruimte geboden aan huisvesting van de handjes
die ondernemen mogelijk maken: arbeidsmigranten en kennis expats. Uit jarenlang onderzoek
van het CBS blijkt dat 40% van de arbeidsmigranten na vijf jaar nog in Nederland is en het
dus belangrijk is dat zij integreren in onze maatschappij. Integratie betekent niet alleen dat
arbeidsmigranten meer zicht krijgen op onze samenleving en hoe deze werkt maar ook dat zij
de gang naar diverse voorzieningen weten te vinden. Dit voorkomt dat arbeidsmigranten in de
grote anonimiteit van de maatschappij verdwijnen. Zij krijgen zicht op onze samenleving en
kunnen actief participeren in bijvoorbeeld het verenigingsleven.
Duurzaam ondernemersmodel
Het type ondernemerschap dat gerelateerd is aan familiebedrijven willen wij als CDA koesteren,
vanuit continuïteit en soliditeit.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

DE KRACHT VAN SAMEN!

20

LAARBEEK

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• versterkte winkelcentra met een warme en publieksvriendelijke uitstraling;
• het waarborgen van een eerlijk speelveld voor ondernemers. Dat betekent
dat er bij illegale activiteiten gehandhaafd wordt;
• registratie van arbeidsmigranten in onze gemeente waardoor de gemeente
haar faciliterende en mogelijk initiërende rol kan pakken met betrekking tot
integratie van deze arbeidsmigranten;
• het versterken van de ondernemerszin door de samenwerking van het
Ondernemersfonds, het Centramanagement, Parkmanagement en Stichting
Buitengebied met het Innovatiehuis;
• meer aandacht voor familiebedrijven in het economisch krachtenveld;
• snel opvolgen Bemmer 4.

3.2 In Laarbeek hebben toeristen én inwoners veel te ontdekken

Wat zien we?
Het Land van de Peel, waar Laarbeek toe behoort, heeft een aantrekkelijk toeristisch profiel.
Zo is er veel te zien en te beleven als je onder andere kijkt naar:
•

water (kanalen voor recreatieve vaart)

•

natuur (De Peel)

•

geschiedenis (Romeinen, middeleeuwen, oorlogen en staatkundig ontstaan)

•

religie (kloosters en kerken)

Dit heeft niet alleen waarde voor gasten maar net zo goed voor de inwoners van Laarbeek en
de Peel. Ook Laarbeek zelf heeft veel te bieden, zoals kastelen en molens die al door Vincent
van Gogh zijn vereeuwigd en de diversiteit in natuur op het snijvlak van Meijerij en de Peel.
We zien het dagelijks maar beseffen niet dat we leven in een gemeente met een uniek
karakter. Er is een begin gemaakt met Toeristisch Laarbeek waardoor de diverse activiteiten
en evenementen in het Laarbeekse worden gepromoot.

Wat willen we?
In het Land van de Peel hebben toeristen én inwoners veel te ontdekken
Omdat het Land van de Peel, waar Laarbeek toe behoort, een aantrekkelijk toeristisch profiel
heeft voor zowel gasten als voor de inwoners van Laarbeek en de Peel, stimuleren we
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ondernemers om kwalitatief goede verblijfs- of overnachtingsvoorzieningen te realiseren die
aansluiten bij de grote variatie aan behoeftes. Daarbij houden we oog voor de inpasbaarheid
in de fysieke omgeving en de draagkracht van omwonenden.
Verbinding tussen de diverse toeristische geledingen
We willen faciliteiten mogelijk maken om niet alleen de diverse activiteiten te promoten maar
ook om de rest van de horeca en verblijfsaccommodaties met elkaar te verbinden.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het mogelijk maken van toeristische accommodaties waarbij kwaliteit boven
kwantiteit gaat en het kleinschalige de boventoon voert;
• een verbinding tussen de diverse toeristische geledingen.

3.3 Duurzame financiën zijn solide, sterk en sociaal

Wat zien we?
Financieel gezien staan we er goed voor in Laarbeek. Er zijn voldoende reserves om
tegenvallers op te vangen, we hebben te maken met gemiddelde woonlasten en we hebben
een zeer goed voorzieningenniveau.

Wat willen we?
Rentmeesterschap is een uitgangspunt van het CDA
Wat betekent ‘duurzaam beleid’? Dat is vooral van belang als het gaat om het huishoudboekje
van de gemeente. Een solide financieel beleid houdt in dat de gemeente haar ambities
aanpast aan de financiële mogelijkheden. De lastendruk voor inwoners en bedrijven moet het
evenwicht houden tussen:
•

solidariteit om collectieve voorzieningen te kunnen blijven bekostigen en

•

vrijheid zodat iedereen voldoende (financiële) ruimte behoudt om eigen keuzes te maken.

Dat is een permanente zoektocht. Evenwicht is een belangrijke pijler voor ons.
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ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• een gelijke verdeling tussen gebruikers en bewoners inzake de
onroerendezaakbelasting (OZB);
• het uitgangspunt dat ‘de vervuiler betaalt’ betreffende de
afvalstoffenheffing;
• solidariteit om collectieve voorzieningen te kunnen blijven bekostigen.

3.4 Trots op onze agri- & foodsector

Wat zien we?
De landbouw zit in een enorme transitie. Naast de gangbare landbouw heeft meer dan de helft
van de agrarische bedrijven een andere bron van inkomsten. Denk hierbij aan verkoop aan huis,
zorgboerderijen, kinderdagverblijven of agrarisch natuurbeheer. Ook stoppen agrariërs met
hun bedrijf. Belangrijk is dat we de agri- en foodsector omarmen en een ontwikkelperspectief
geven aan de locaties.

Wat willen we?
Verantwoord ondernemen
Voor het CDA Laarbeek staat ruimte voor verantwoord ondernemen centraal. Dat wil zeggen
dat er samen met de boeren wordt gekeken naar de wijze waarop zij binnen regelgeving
kunnen ondernemen. Gezonde en veilige voedselproductie is van groot belang voor onze
toekomst.
Duurzaamheid en innovatie
Duurzaamheid is een basisvoorwaarde bij innovatie in de agrarische sector. De gemeente
is hierin gesprekspartner en zoekt actief naar aansluiting van de sector bij andere
duurzaamheidsprogramma’s. We zoeken samen naar productiemethoden waardoor beter op
de markt ingespeeld kan worden.
Van boer naar consument
Samen met de agrarische sector bekijken we hoe de lokale voedselproductie directer voor de
lokale bevolking beschikbaar te maken is. Met een denktank over gezonde voeding daarin
opgenomen.
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Verbinding stedelijk en agrarische gebied
De gemeente kan de verbinder zijn tussen natuurorganisaties en de agrarische sector. Samen
zoeken we naar mogelijkheden om de natuur in het buitengebied te verbinden met het stedelijke
gebied. Beleven en bewegen is daarbij een belangrijke factor.
Wij willen ruimte en vertrouwen geven aan onze agri- & foodsector
Wij zijn trots op de onstuitbare drang naar innovatie en ontwikkeling van de agri- & foodsector en op de wijze waarop de agrarische sector in Laarbeek onze monden voedt. Lokaal
geproduceerd vlees heeft een meerwaarde omdat men in ons land duidelijke regels en
keurmerken heeft voor dierenwelzijn, duurzaamheid, gezondheid, milieu, voeding, enzovoorts.
Verantwoord perspectief VAB’s
Vrijkomende agrarische locaties moeten een divers perspectief hebben waarbij ook sloop
tot de mogelijkheid behoort. Doorontwikkeling van de onlangs vastgestelde omgevingsvisie
buitengebied Laarbeek is een must.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het ondersteunen van de transitie en innovatie in de landbouw door de
ondernemer en daarmee voortvarend en positief aan de slag gaan;
• stimuleren en mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van dierenwelzijn, geur, verdienmodellen en kortere ketens;
• een voortvarende uitwerking van de onlangs vastgestelde omgevingsvisie
buitengebied Laarbeek;
• een centraal verkooppunt van lokale producten, naast de bestaande
boerderijwinkels.
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4
SAMEN VEILIG VOELEN IN LAARBEEK
4.1 Veiligheid verdient waarborgen

Wat zien we?
Wanneer het over veiligheid gaat ontstaat vaak veel discussie omdat veiligheid een breed
begrip is en bij veiligheid het gevoel vaak leidend is. Criminaliteitscijfers kunnen laag zijn en
toch durven ouderen ’s avonds de straat niet meer op. Wij vinden dat iedereen zich veilig moet
kunnen voelen in de gemeente Laarbeek.
Drugs en alcohol zijn een groot probleem. Je hebt het als het ware sneller in bezit dan een
pizza. Harde knallen of siervuurwerk in de avond- en nachtelijke uren veroorzaakt ongewenst
overlast voor mens en dier en is daarmee een bron van ergernis.
Cybercriminaliteit, ondermijning en illegaliteit gaan ook onze gemeente, en zeker het
buitengebied, niet voorbij.
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Wat willen we?
Als voorkomen niet kan, aanpakken!
Om grip te krijgen op drugs- en alcoholoverlast en om de gevoelens van onveiligheid weg te
kunnen nemen kiezen we voor preventie. Voorkomen is beter dan genezen. We zetten in op
voorlichtingscampagnes over de schadelijke effecten van drugs op jongeren, op de geestelijke,
lichamelijke en sociaal-maatschappelijke gezondheid, veiligheid, economie, leefomgeving en
de natuur. Het doel: de trend van normalisatie keren en bewustwording vergroten. Een veilig
gevoel kunnen we alleen bereiken met een goede basis: genoeg politiemensen, BOA’s die
toegespitst zijn op hun taak én een handhavende overheid.
Meer toezicht op straat en inzet van BOA’s maakt duidelijk dat overlast en onveiligheid
aangepakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om het uitschrijven van bekeuringen maar
ook om het aanspreken op ongewenst gedrag. Klachten met betrekking tot geluidsoverlast,
onnodige of buitensporige milieubelasting of een onveilige situatie in de openbare ruimte
moeten serieus geregistreerd en afgehandeld worden.
Digitale veiligheid is een serieuze zorg
Het is belangrijk om verder in te zetten op de bewustwording van de gevaren van het gebruik
van digitale middelen. In samenspraak met de regionale veiligheidsdiensten wordt een
platform opgericht waar mensen zich kunnen melden als zij denken dat zij te maken hebben
met cybercriminaliteit.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
Preventie door:
• voorlichting over ondermijning en cybercriminaliteit, vrijwilligersinzet;
• stimuleren van buurtpreventie (via apps bijvoorbeeld);
• meer toezicht op straat (in samenspraak met de veiligheidsregio),
meer BOA’s;
• drugspreventieplannen onderdeel maken van de
vergunningverlening voor festivals;
• het afsteken van (illegaal) vuurwerk aan banden leggen door
strenger te handhaven, voorlichting op scholen te geven en de
communicatie via media op te zetten;
• zorgen voor goed onderhouden en veilige wegen en
voldoende openbare, duurzame led-verlichting.
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4.2 Verkeersveiligheid

Wat zien we?
Wij zien ongewenst sluipverkeer in de dorpen en het buitengebied van Laarbeek. Daarnaast
zien wij onveilige situaties zoals gevaarlijke oversteekplaatsen en kruisingen, te hoge snelheid
van auto’s, onvoldoende verlichte fietspaden en achterstallig onderhoud van wegen, fiets- en
voetpaden.

Wat willen we?
Verkeersveiligheid door goede wegen en goede openbare verlichting
Veiligheid in het verkeer wordt verbeterd door te zorgen voor goede wegen, fiets- en voetpaden,
veilige bereikbaarheid van het openbaar vervoer, goede verlichting tussen dorpen en rondom
accommodaties. Wij willen dat onze inwoners blijvend betrokken worden bij het oplossen van
onveilige verkeerssituaties. Met nam de inrichting van de 30 km wegen moet beter.
Maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan
Wij willen sluipverkeer tegen gaan door het verbeteren van de doorgaande routes en door een
goede aansluiting op de snelfietspaden te maken die doorlopen tot in de omringende steden.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• een betere en completer inrichting van de 30 km wegen;
• de N615 veiliger maken bij de Deense Hoek;
• een betere doorstroming bij de Beekse Brug voor 2025;
• het verbinden van de toekomstige snelfietsroutes in de regio.
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5
SAMEN NAAR EEN DUURZAAM LAARBEEK
5.1 Ruimte voor groen en water

Wat zien we?
Onze dorpen zijn uniek. De klimaatverandering raakt ze echter allemaal. De gemeente is
verantwoordelijk voor het water dat in de openbare ruimte valt terwijl particulieren hiervoor op
hun terrein verantwoordelijk zijn. Bij extreme regenbuien ontstaat plaatselijk overlast.
Laarbeek is een gemeente met een bovengemiddelde hoeveelheid groen per inwoner. Het
onderhoud hiervan en de variëteit hebben meer aandacht nodig. Wij zien een ongewenste
groei van invasieve exoten. Dit zijn niet-inheemse planten en dieren die de oorspronkelijke
planten en dieren verdringen.
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Wat willen we?
Gemeente heeft kartrekkersrol bij verduurzaming
De gemeente heeft een kartrekkersrol in het klimaatbeleid van Laarbeek. Dat doet zij door te
faciliteren, stimuleren en richting te geven. Ook stelt zij kaders en regels op. Uiteraard worden
subsidies ingezet om verduurzaming te vergemakkelijken en te versnellen.
Groen geeft ruimte en diversiteit
Naast ruimte voor water moet de bestaande ruimte voor groen hetzelfde blijven, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom. Groen verbetert namelijk niet alleen het milieu maar zorgt ook
voor:
•

een rijke biodiversiteit

•

verminderde luchtvervuiling

•

waterberging

•

demping van geluidshinder en verkoeling in warme periodes

Daarnaast draagt groen bij aan een beter leefklimaat voor ons allemaal. Het onderhoud hiervan
moet wel naar een hoger niveau getild worden.
Opsporen en bestrijden invasieve exoten
We willen invasieve exoten opsporen en bestrijden om te voorkomen dat toekomstige plannen
voor bouw of natuurontwikkeling worden vertraagd. Tevens willen we voorkomen dat de kosten
voor bestrijding in de toekomst onbeheersbaar worden.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het vervangen van zieke bomen door toekomstbestendige bomen die een
bijdrage leveren aan de leefomgeving van insecten;
• hulp en een financiële stimulans voor scholen bij het aanleggen van
schoolpleinen met een meer natuurlijke inrichting;
• ‘groene’ bedrijventerreinen;
• promotie van de Stimuleringsregeling Landschap (Stila) in het
buitengebied;
• het milieuvriendelijk inrichten van ons landschap en het gericht
onderhouden van de wegbermen. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot;
• tijdige opsporing en bestrijding van invasieve exoten.
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5.2 Met nieuwe energie gaan we samen voor duurzaamheidsdoelen

Wat zien we?
Met de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES) heeft iedere gemeente de
resultaatsverplichting om voor 2030 een minimale besparing van 11% ten opzichte van het
energieverbruik in 2017 te realiseren. Dit geldt voor warmte en elektriciteit. Minder besparen
betekent: meer opwekken in 2030. De gemeente zal haar inwoners moeten bewegen tot
energiebesparing. Daarnaast is het opwekken van nieuwe energie een gevoelig onderwerp bij
onze inwoners. ‘Not in my backyard’ is een veel gehoorde kreet die de energietransitie remt.
Op lokaal niveau zien wij een aantal uitdagingen die we vooral samen met elkaar aan moeten
gaan. Wij zijn ons bewust van de urgentie en zoeken voortdurend naar mogelijkheden maar
zien tegelijkertijd dat we daar veel partijen bij nodig hebben.

Wat willen we?
Een actieve rol als lokale partij met een landelijk netwerk
Bij de ontwikkeling van plannen en projecten ten behoeve van klimaatadaptatie zijn deze
onderwerpen vooral landelijk en regionaal gestuurd. Het CDA Laarbeek wil en kan als lokale
partij, met een provinciaal en landelijk netwerk, een actieve rol hierin spelen.
Betere benutting van energieopwekking op gevels en daken en verduurzaming
Wij willen dat gevels en daken beter worden benut voor energieopwekking. Daarnaast
willen wij meer inzetten op verduurzaming en het energiezuiniger maken van het particulier
woningbezit en van de andere gebouwen in onze gemeente. We doen hierbij een beroep op de
verantwoordelijkheid van iedereen, binnen de eigen mogelijkheden en in ‘behapbare’ stappen.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het toestaan van grootschalige opwekking van groene energie in de
aangewezen gebieden, mits dit gedragen wordt door de omwonenden;
• verduurzaming van scholen, gemeenschapshuizen en verenigingsgebouwen;
• het extra inzetten op verduurzaming van het particulier woningbezit;
• ‘groendaken’;
• prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties over het
verduurzamen van woningen;
• lobbyen om de netwerkcapaciteit te verhogen.
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5.3 Afval het hoofd bieden

Wat zien we?
Onze afvalinzameling behoort tot de beste in Nederland. Als je kijkt naar de kostprijs en de
kwaliteit doen we het goed. Wat betreft de afvalscheiding behoren we bij de koplopers van
Nederland. Dat is een compliment waard.
Zwerfafval is een doorn in het oog. In het buitengebied, langs doorgaande wegen maar ook
binnen de bebouwde kom verdient dit extra aandacht. Gelukkig zien wij steeds vaker dat
mensen met elkaar zwerfvuil opruimen. Hulde aan die inwoners van onze gemeente!
Onze milieustraat voldoet niet meer aan de huidige eisen. Hier moet een oplossing voor komen.

Wat willen we?
Op meer plaatsen afvalbakken
Wij willen op meer plaatsen in de openbare ruimte afvalbakken om zoveel mogelijk zwerfafval
te voorkomen.
Een goede milieustraat
Wij willen een modern ingerichte, goed bereikbare en goed toegankelijke milieustraat voor
onze inwoners.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• het stimuleren van zelf-composteren door onze inwoners;
• vermindering van het zwerfafval langs wegen. We willen verenigingen
belonen die helpen om het afval in te zamelen;
• bevordering van het beperken, hergebruiken en de duurzame verwerking
van bedrijfsafval.
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5.4 Herbestemming van cultureel erfgoed

Wat zien we?
De gemeente Laarbeek heeft een aantal karakteristieke en/of monumentale gebouwen. Hierbij
is het niet eenvoudig om met name de grotere industriële en religieuze panden een andere
bestemming te geven.

Wat willen we?
Verantwoord behoud van cultureel erfgoed
Hieronder verstaan wij een zodanige herbestemming dat de gebruiker een verdienmodel
creëert waardoor instandhouding van het erfgoed gewaarborgd blijft. Voor kerkgebouwen en
kloosters mag de herbestemming geen afbreuk doen aan de oorspronkelijke functie.

ONZE SPEERPUNTEN IN HET KORT
Wij als CDA Laarbeek gaan voor:
• verantwoord behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente;
• functie en gebouw gecombineerd in stand houden.
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