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Duurzame gemeenschap = duurzame gemeente 
Centraal voor het 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 is voor andere gemeente(n).  

 

1. Sterke samenleving. 

Mensen zijn als geen ander in staat om zelf problemen aan te pakken. Dat doen we elke 

dag. Thuis, op straat of in verenigingen. CDA Landerd staat voor meer zeggenschap, 

eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de inwoners. De gemeente is de partner die 

hiervoor de voorwaarden schept Dit betekent voor de gemeente meer loslaten, meer 

vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend zijn. Hiermee vergroten we de 

maatschappelijke betrokkenheid. Wij blijven de komende jaren werken aan sterke 

dorpen. Dorpen waar alle inwoners zich veilig en thuis voelen. Goede voorzieningen zijn 

hierbij een voorwaarde. De gemeente creëert die, maar het behoud en de exploitatie is 

ook een verantwoordelijkheid van de inwoners. 

 

2. Duurzaam omgaan natuurlijke hulpbronnen. 

Voor ons gaat inzet op duurzaamheid verder dan klimaat en/of energie. People, planet, 

prosperity moeten in evenwicht zijn. Zo geven we ons antwoord op de zorgen die leven 

en bieden we perspectief aan de komende generaties. 

 

3. Eerlijke economie. 

Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers, werkgevers en 

samenleving. Rendement wordt dan uitgedrukt in het creëren van economische en 

maatschappelijke waarde. Dat is de beloning van goed ondernemerschap en versterkt 

duurzame groei en bedrijvigheid en de toekomst van onze kinderen. 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Sterke samenleving 

 

Samen aanpakken 

 Ruim baan voor en investeren in bewonersinitiatieven en maatschappelijke 

organisaties, zoals dorpsontwikkelingsplannen, zorgcoöperaties. 

 Duurzame verenigingen; investeren in goede accommodaties en professionele 

ondersteuning zoals middels buurtsportcoaches. 

 Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, professionals en bedrijven 

een agenda van de maatschappelijke opgaven maken en uitvoeren. Zo doen we 

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

 Samen zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort en mee kan doen. 

Concreet 

 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. 

 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 

 

Samen wonen 

 Inwoners worden vanaf het begin betrokken bij het opstellen, vaststellen en 

uitvoeren van plannen rond wonen en woonomgeving; een coproductie van 

inwoners en inwoners. 

 Inwoners krijgen de mogelijkheid en worden ondersteund zelf plannen te maken 

om de invulling van hun straat of wijk te verbeteren. 

 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. 

 Inwoners krijgen ruimte om zelf te bouwen zoals ze willen binnen een door de 

gemeente helder ontwikkelde visie. 

Concreet 

 Woningbouw in het Oventje in het buitengebied voor jongeren mogelijk maken. 

 Ondersteunen bij levensloop bestendig maken van bestaande woningen 

 Meer huurwoningen via corporaties en particuliere partijen. 

 Stimuleren van alternatieve woonconcepten waardoor het zorgen voor elkaar in 

combinatie met professionele zorg maakt dat je zelf als kwetsbaar individu niet 

alleen zelf regie kunt blijven voeren, maar ook iets voor een ander kunt 

betekenen. 

 Uitbreiding wonen in het buitengebied ook voor starters, door boerderijsplitsing en 

in het kader van beleid vrijkomende agrarische gebouwen. 

 Met de burgers voor Reek en Zeeland plannen opstellen voor inrichting van 

centrum en gebruik van openbare domein (dorpshuizen, cafés, kerken, winkels), 

zodat deze aantrekkelijk en betekenisvol is voor alle inwoners. 

 Vaststellen nieuwe uitbreidingslocaties woningbouw voor Zeeland.  
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Vervoer 

 De afname van openbaar vervoermogelijkheden is slecht voor de leefbaarheid. 

Door middelen te combineren en inzet van de inwoners kan hiervoor een 

alternatief gemaakt worden. 

 In de regio moet een sterke centrale ov-infrastructuur opgebouwd worden waarop 

vanuit de dorpen en wijken eenvoudig aangehaakt kan worden. 

Concreet 

 Aansluiten bij deelauto project met elektrische auto. 

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

regionale ov-infrastructuur uitwerken. 

 Fiets/voetgangerstunnel voor oversteek Tweehekkenweg Zeeland. 

 

 

Positieve gezondheid 

 We willen dat alle mensen mee kunnen doen en erbij horen. 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 van positieve gezondheid willen we ook als gemeente investeren 

om zo welzijn en gezondheid van de bevolking te bevorderen. 

 We zorgen ervoor dat wanneer mensen professionele zorg nodig hebben deze 

voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. 

 Leidend is het voldoen aan de vraag, wat beter is dan het voldoen aan de rechten.  

 

Concreet  

 Verminderen zorgkosten door verlagen eigen bijdrage. 

 Blijven investeren in organisaties die zich inspannen om hun activiteiten 

bereikbaar te maken voor kwetsbare mensen. 

 Bevorderen maatwerk respijt- en ondersteuningsmogelijkheden voor 

mantelzorgers. 

 Extra investeren in preventie op basis van de preventieagenda zoals het 

gebruik van alcohol en drugs onder jeugd verminderen. 

 Stimuleren we 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). 

 

 

Bestuurskracht 

 Het CDA hecht aan goed bestuur en gemeenten moeten voldoende slagkracht 

hebben. Daarnaast is onmiskenbaar dat ook al ben je een grote gemeente we in 

de regio Noord Oost Brabant hecht moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat 

het ook in de eigen gemeente op verschillende gebieden als economie, zorg, 

recreatie, enzovoort goed kan blijven gaan. We zien enerzijds die regionale 

samenwerking op steeds meer gebieden hechter worden. Daarmee is het voor een 

individuele gemeente de opgave om zowel op regio niveau krachtig te opereren 

maar tegelijkertijd ook dicht bij je inwoners staan en hen ook goed te faciliteren 

de verantwoordelijkheden die bij actief burgerschap horen ook te nemen.  

 Zelfstandig blijven, fuseren met Uden of opsplitsen zijn de mogelijkheden voor 

onze gemeente. Vorming van een Maashorst gemeente is geen mogelijkheid. 
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 Het is funest om het antwoord op deze mogelijkheden nog langer uit te stellen. 

Wij vinden als CDA dat bij de start van de raadsperiode er een keuze gemaakt 

moet worden die vervolgens zo spoedig mogelijk geëffectueerd wordt. Om 

zelfstandig te blijven is de onvoorwaardelijke inzet van een overgrote 

meerderheid van de raad nodig. Wij moeten constateren dat die overgrote 

meerderheid niet aanwezig is. 

 Onze keuze is om te fuseren met de gemeente Uden. Dit biedt meerwaarde voor 

de inwoners, is houdbaar en haalbaar. 

 Mochten de twee plaatselijke partijen in respectievelijk Schaijk en Reek kiezen 

voor splitsen is dat wat ons betreft ook een acceptabele keuze. Een keuze 

waarvoor ook de provincie haar voorkeur heeft uitgesproken. 

 Bij de vaststelling van het nieuwe coalitie-programma zal ook vastgesteld moeten 

worden welke resultaten de fusie (of splitsing) moet opleveren en hoe het proces 

daartoe en de aansturing daarvan eruit moet zien. 

 Uitgangspunt is daarbij dat de nieuwe gemeente een betere bijdrage levert aan 

onze lokale en regionale samenlevingen. 

 Dit kan als de bestuurskracht toeneemt. Dat is het vermogen van gemeente en 

samenleving om gezamenlijk een strategische agenda op te stellen en uit te 

voeren om tot oplossingen van maatschappelijke vraagstukken te komen.  

 In Landerd is daar de afgelopen periode al stevig op ingezet, middels de doe 

democratie. 

 Dit vraagt anders denken en werken van de gemeentelijke organisatie en burgers. 

De nieuwe organisatie zal daarop moeten worden toegerust. 

 

Concreet 

 In beeld wordt gebracht hoe na herindeling de dienstverlening verbeterd kan 

worden. 

 Organisatie en werkwijze daarbinnen wordt zo aangepast dat de beoogde 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers bij vorming en uitvoering van 

beleid tot 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 en transparanter en stuurbaarder op resultaten voor 

bestuur en toezicht. 

 

2. Duurzaam omgaan natuurlijke hulpbronnen. 
Voor oplossingen waarbij een gemeentelijke schaal nodig is, zoals de opslag van 

elektrische energie of aardwarmte, zal de gemeente niet moeten afwachten maar 

ontwikkelingen opstarten en stimuleren. 

 

Concreet 

 Stimulering energieneutraal maken woningen. 

 Stimuleren projecten waarvoor gemeentelijke schaal nodig is.  

 

 

3. Eerlijke economie. 
Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers, werkgevers en 

samenleving. Rendement wordt dan uitgedrukt in het creëren van economische en 

maatschappelijke waarde. Dat is de beloning van goed ondernemerschap en 

versterkt duurzame groei en bedrijvigheid en de toekomst van onze kinderen. 
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Economie 

 We zijn actief voor economische stimulering en spelen in op initiatieven. We 

geven extra aandacht aan het aanspreekpunt voor ondernemers. 

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

stimuleringsmaatregelen. 

 Bevorderen van sociale ondernemingen die duurzaam maatschappelijke opgaven 

kunnen oplossen zoals bijvoorbeeld werk voor mensen met een achterstand op de 

arbeidsmarkt, voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg, zorgdragen voor 

duurzame energie. 

 

Landbouw 

 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. Ondernemers zullen hun bedrijfsvoering moeten 

innoveren of mogelijk omschakelen naar andere productiemethoden of producten. 

Als overheid spelen wij ook een rol om deze overschakeling mogelijk te maken 

richting een duurzame landbouw en veeteelt. Maar uiteindelijk zal de markt (en 

dus de consument) de belangrijkste rol hierin spelen. 

 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. 

 

Concreet 

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

beeld te brengen en die te gebruiken voor gezamenlijke actie. 

 In agrifood verband wordt in gezamenlijkheid de problemen waarvoor de boeren 

als gevolg van het provinciaal beleid in maat en getal in beeld gebracht en wordt 

een oplosagenda aan de provincie aangereikt. 

 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. 

 Bevorderen goede communicatie met omgeving en ondernemers. 

 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. 

 

Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de economie in onze gemeente. Ondernemers 

die de kansen en mogelijkheden zien moeten de dragers zijn van de verdere 

ontwikkeling. De rol van de gemeente is faciliterend, stimulerend. 
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Concreet 

 We willen campings aanhaken op de gemeentelijke voorzieningen. De bezoekers 

moeten in de dorpen komen en niet op het campingterrein blijven. 

 We faciliteren evenementen (bijvoorbeeld de Break-out Run en Maashorstfair) en 

willen nieuwe aantrekken. 

Natuurontwikkeling de Maashorst 

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

voorzieningen zullen op peil moeten blijven door goed onderhoud en de grote 

aantrekkingskracht op fietsen en wandelen door de plaatselijke inwoners moet behouden 

blijven.  

 

Concreet  

 Toegankelijkheid en veiligheid staan voorop daarom geen grote grazers in het 

beoogde grote begrazingsgebied. 

 De fietspaden dwars door de Maashorst blijven vrij. 

 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. 

 


