
CDA : Juist Nu! 

 

1. Uitgangspunten 

Centraal voor CDA Landerd is de zorg dat onze gemeente als gemeenschap duurzaam is in 

alle opzichten. Dat betekent vertrouwen en investeren in: 

 Sterke samenleving, duurzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en een 

economie waaraan iedereen eerlijk aan kan deelnemen.  

 Een samenleving die daarmee ook aantrekkelijk en inspirerend is in een grotere 

gemeente.  

 

2. Belangrijkste opgaven: 
 

Nieuwe gemeente vormen 

 Binnen 4 jaar een nieuwe gemeente vormen, die een betere bijdrage levert aan onze 

individuele inwoners en onze lokale en regionale samenlevingen. 

  

Sterke samenleving; participatie en burgerinitiatieven 

 Inwoners, maatschappelijke organisaties, professionals, bedrijven en gemeente 

maken samen een agenda van de maatschappelijke opgaven en voeren die uit. Zo 

doen we de dingen die echt van belang zijn voor de mensen en bundelen we 

krachten. 

 duurzaam maatschappelijke opgaven oplossen zoals bijvoorbeeld werk voor mensen 

met een achterstand op de arbeidsmarkt, voorzieningen op het gebied van welzijn en 

zorg, zorgdragen voor duurzame energie. 

 

Positief gezond Landerd 

 Alle mensen kunnen mee doen en horen erbij. Dat kan als je kijkt naar wat je wel 

kunt en wat daarin nog te winnen is. Dat noemen we positieve gezondheid. Niet 

alleen lichamelijk en mentaal functioneren is hierbij van belang, maar ook erbij 

horen, zingeving, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren.  

 Vanuit die visie investeren we in mensen vanuit onze taken op het gebied van jeugd, 

WMO en participatiewet. Daarbij geven we extra aandacht aan kwetsbare groepen 

mensen en bevorderen van positieve gezondheid.  

 

Duurzame landbouw, natuur en economie 

 CDA wil voor de inwoners een gezonde woon- en leefomgeving. Naarmate we 

daarover meer weten, onder meer door onderzoeken, zorgen we ervoor dat dit in 

ruimtelijk beleid wordt vertaald.  

 Het naar voren halen in tijd door de provincie van strengere emissie eisen brengt 

veel bedrijven in grote problemen. Als lokale overheid moeten we binnen de eigen 

mogelijkheden en door het probleem provinciaal te agenderen alle inspanningen 

verrichten, om die problemen te helpen ondervangen. 

 De grote investeringen in de Maashorst eindigen in de komende periode.  De 

kwaliteiten van het gebied en de voorzieningen waarvoor wij als gemeente staan 

moeten zich zo ontwikkelen, dat ondernemers blijven investeren in goede recreatieve 

faciliteiten. 

 

 

 



 

3. Wat willen we bereiken; actiepunten 

 

Gemeentelijke fusie 

 Heldere en meetbare doelstellingen m.b.t. te bereiken verbeteringen door de fusie 

aan de voorkant van het proces vaststellen. 

 Het voorzieningen niveau in Landerd blijft ook na de fusie minimaal gelijk. 

 Inspanningen van de lokale gemeenschap die tot lokale besparingen leiden komen de 

lokale gemeenschap ten goede. 

 Kort en transparant fusieproces uitmondend in besluit dat het vertrouwen heeft van 

de Landerdse bevolking. 

 Organisatie en werkwijze daarbinnen wordt zo aangepast dat de beoogde 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers bij vorming en uitvoering van 

beleid tot hun recht komen. 

 Investeren in, en samenwerken met dorpsontwikkelingsgroepen, partners van 

preventieagenda, zorgcoöperaties enzovoort wordt als werkwijze stevig verankerd. 

 Regionale samenwerking op gebieden jeugd, WMO, ICT en omgevingsdienst wordt 

verder geprofessionaliseerd, transparanter en beter stuurbaar op resultaten voor 

bestuur en toezicht. 

 

 

Sterke samenleving; participatie, burgerinitiatieven 

 Structurele professionele ondersteuning voor dorpsontwikkeling organisaties en 

zorgcoöperaties in de drie dorpen. 

 Uitbreiding jeugd- en cultuurcoaches met cofinanciering van andere organisaties. 

 Toekomstbestendig maken van de drie dorpshuizen door mogelijkheden voor 

exploitatie en programmering te verruimen en ondersteuning te geven om ze door en 

voor de bevolking te laten functioneren als sociale ondernemingen 

 Het realiseren van centrumplannen in Reek, Schaijk en Zeeland die de leefbaarheid 

van de dorpen versterken. 

 Uitbreiding van de woonvoorraad die maakt dat jongeren en ouderen in onze dorpen 

kunnen terugkeren of blijven wonen, maar ook gezinnen van buiten worden 

aangetrokken 

 Ondersteunen bij levensloop bestendig maken van bestaande woningen door 

advisering over subsidiemogelijkheden en wenselijke aanpassingen. 

 Meer huurwoningen via corporaties en particuliere partijen. 

 Alternatieve woonconcepten voor kwetsbare mensen 

 

 

Positief gezond Landerd 

 Verminderen persoonlijke zorgkosten door verlagen eigen bijdrage in Landerd.  

 Groter bereik van de diverse activiteiten van kwetsbare mensen. 

 Meer maatwerk respijt- en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. 

 Preventie op basis van de preventieagenda leidt tot minder alcohol en drugs gebruik 

onder jeugd, afname stress mantelzorgers en jonge ouders en vermindering 

eenzaamheid. 

 Meer ondernemingen die werken of willen starten met mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

 Inzet preventiewerkers jeugd structureel maken. 

 Actief opzoeken en ondersteunen van kwetsbare en eenzame mensen (jong en oud). 



 Stimuleren van positief denken, dat verbetert ook de gezondheid! 

 

 

 

Duurzame landbouw, natuur en economie. 

 

 Met alle agrariërs worden gesprekken gevoerd om de kansen en bedreigingen in 

beeld te brengen en die te gebruiken voor gezamenlijke actie. 

 We gaan creatief om met Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB’s), 

bijvoorbeeld door een sloopregeling of er een Ruimte voor Ruimte kavel van te 

maken.  

 Meewerken bij initiatieven, alternatieve(betere) locaties en innovaties.  

 Transparant en partner voor ondernemers door meedenken, sparren en overleggen, 

 Niet streven naar grotere bedrijven, gezinsbedrijf als ideaal, mogelijk meer 

biodiversiteit of biologisch. 

 Haalbare en handhaafbare regels 

 Proactief over gezondheid praten met bedrijven en omgeving en aangeven of en hoe 

dit is verankerd in vergunningen en hoe dit kan verbeteren. 

 We verbreden fietspaden en asfalteren vervallen fietspaden opnieuw. 

 Stimuleren van een Maashorstpoort met vele functies waarbij de Landerdse bevolking 

zich nauw betrokken voelt en duurzaam voor mens en aarde en duurzaam als 

onderneming. 

 Fiets/voetgangerstunnel voor oversteek Tweehekkenweg Bergmaas Zeeland. 

 Met de gemeenten en bedrijven in de regio concrete voorstellen voor verbetering 

regionale ov-infrastructuur uitwerken. 

 Lokaal en regionaal stimuleren van sociaal ondernemen gericht op maatschappelijke 

opgaven als duurzame energievoorziening, verhogen sociale cohesie, verbeteren van 

de zorg en vergroten arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt 

 Het aantrekken van bedrijven voor het ITC-terrein en Voederheil door gerichte 

stimuleringsmaatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


