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Inleiding  
 

Mensen maken de samenleving! Niet de gemeente maar de gemeenschap is 

belangrijk. De lokale partij CDA Mill en Sint Hubert vindt dat inwoners de 

komende tijd veel meer invloed moeten krijgen op het inrichten van de eigen 

woon- en leefomgeving. Graag willen we mensen met goede ideeën vooral 

stimuleren. We zijn er voor mensen die ondersteuning hard nodig hebben. Dat 

vraagt om een krachtig bestuur dat vertrouwen geeft. Hierbij vinden we dat de 

gemeente in haar dienstverlening de inwoner weer centraal moet stellen.  

In ons verkiezingsprogramma staan de speerpunten voor de komende periode en de langere termijn. 

Het programma is een afgeleide van de vele (keukentafel)gesprekken met inwoners, 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Wij zien het Land van Cuijk als een kansrijke regio, met als basis actieve inwoners, sterke buurten, 

wijken en dorpen.  Trots ben ik dan ook op de samenstelling van de kandidatenlijst met maar liefst 50 

enthousiaste en betrokken mensen uit de vier verschillende dorpen. Kortom: een prima afspiegeling 

van onze gemeenschap. We zijn trots op en blij met de prettige en intensieve samenwerking met 

Dorpslijst Langenboom.  

Ons programma is ondergebracht in de volgende thema’s:  

- Sterke dorpen Samen leven, Samen doen 

- Dienstverlening Alles voor een glimlach 

- Wonen Voor iedereen natuurlijk 

- Zorg voor elkaar Samen kunnen we meer   

- Ruimte voor bedrijvigheid Het echte werk 

- Duurzaamheid Daar krijg je energie van 

- Krachtig bestuur & gemeentelijke financiën   

Laten we samen enthousiast blijven nadenken, kennis delen, elkaar inspireren en vooral doen!  

Met vriendelijke groeten,  

Mark Janssen-van Gaal  

Lijsttrekker CDA Mill en Sint Hubert  

 

 

 

  



Programma CDA 2018-2022 | Denken, Delen, Doen  

3 
 

Sterke dorpen  
Samen leven, Samen doen 

 

Sociale energie  

In de dorpen Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord bruist het 

van goede ideeën en nemen mensen graag zelf het initiatief. Buren 

organiseren samen activiteiten, zorgen voor sociale controle in de wijk en 

helpen ouderen met de boodschappen.  Als men iets voor elkaar wil 

krijgen, slaat men de handen ineen. Naast de buurtschappen kent onze 

gemeente tal van verenigingen, stichtingen en maatschappelijk betrokken 

ondernemers die een actieve bijdrage aan het dorp leveren.  

Wijk- en dorpsraden krijgen steeds meer een coördinerende rol in de bundeling van goede initiatieven en 

worden steeds vaker ingezet als schakel tussen inwoners en het gemeentebestuur. Hierbij is het belangrijk dat 

wijk- en dorpsraden een goede afspiegeling van een wijk of dorp zijn. Leden van wijk- en dorpsraden inspireren 

en activeren dorpsgenoten en zijn zelf ook op zoek naar een hedendaagse invulling van de taken en het actief 

betrekken van inwoners.  

Sociaal betrokken mensen met goede ideeën verwachten vanuit de gemeente aandacht, ondersteuning en 

waardering. Tijdens de ontwikkeling van plannen moet men uit kunnen gaan van een servicegerichte overheid 

die meedenkt en initiatiefnemers ondersteunt met soms lastige processen. Voor de continuïteit van deze 

groeperingen is het belangrijk dat klankbordgroepen serieus worden genomen en dat deze actieve 

buurtgenoten niet worden afgeremd.  

Geïnspireerd door goede voorbeelden wil het CDA dat de gemeente inwoners nog meer bevoegdheid geeft 

over de invulling van de eigen woonomgeving. Afhankelijk van de wensen van de inwoners kan de gemeente 

onderzoek doen naar welke gemeentelijke taken door de inwoners van het dorp zelf kunnen worden 

georganiseerd en stelt daar ook voldoende budget voor beschikbaar. Geef inwoners meer ruimte om 

strategische allianties op te starten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en verenigingen. En zorg 

daarbij voor professionele ondersteuning en een (dorps)budget.   

 

Actiepunten: 

 Actief meedenken bij initiatieven vanuit de samenleving en de mogelijkheid van “buurtrechten” 

bevorderen (inwoners kunnen publieke diensten/voorzieningen eventueel overnemen). 

 Beginnen met het werken met buurt- en of dorpsbudgetten. 

 Ondersteun bestaande buurtschappen, wijk- en dorpsraden bij de zoektocht naar hun eigen 

toekomstvisie en de uitvoering daarvan. 

 Stimuleer de vorming van een Millse dorpsraad die al dan niet naast de Wijkraad Mill-West kan 

opereren.  

 De gemeente maakt binnen de bestaande organisatie medewerkers vrij die verantwoordelijk zijn voor 

een professionele en pro-actieve ondersteuning van dorps- en wijkraden, zorgcoöperaties en 

verenigingen. 

 Faciliteer dat wijken en dorpen gebruik maken van elkaars voorzieningen.   

 Wij bevorderen sociale samenhang in onze dorpen. Indien gewenst krijgt Sint Hubert daarin extra 

ondersteuning.   

 Mogelijkheden onderzoeken voor een gemeentelijk jongerenplatform ter versterking van de 

verbinding tussen de gemeente en jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18.  

 Er wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in jongerenwerk op straat. 
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 Over plannen in een dorp of wijk wordt vooraf overleg gevoerd met de dorps-of wijkraad, de 

buurtschap of de straat. 

 

Verenigingen & vrijwilligers  

Een gemeenschap kan niet zonder verenigingen en vrijwilligers. Wij vinden het bijzonder belangrijk dat onze 

inwoners voor hun individuele, maatschappelijke ontplooiing en voor sociale contacten terecht kunnen bij 

verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers zijn niet betaald, maar onbetaalbaar.  

Door kinderen/jongeren te laten bewegen, leveren verenigingen daarnaast een belangrijke bijdrage aan het 

tegengaan van overgewicht. Ieder kind/jongere dient de kans te krijgen te sporten of zich te ontwikkelen via 

muziek, toneel of andere culturele vorming. Voor volwassenen biedt het verenigingsleven de kans zichzelf in 

contact met anderen (verder) te ontplooien. 

Actiepunten:  

 Zorgen voor instandhouding of weer op niveau brengen van subsidies voor verenigingen en 

instellingen. 

 Evaluatie buurtsportcoaches en inzetten op verdere verbinding tussen sport, cultuur, onderwijs. 

 Ontwikkel in samenwerking met sportverenigingen een toekomstvisie over de sportaccommodaties. 

Veiligheid in de buurt  

Onze inwoners moeten zich veilig voelen in onze gemeente, in hun buurt en in hun straat. Veiligheid gaat  

verder dan sociale controle. Veiligheid betekent onder andere een goed uitgeruste brandweer en politie. De 

veiligheidsregio speelt een grote rol in het organiseren van deze veiligheid. Onze gemeente betaalt daarvoor en 

levert menskracht als het nodig is. Daarnaast wordt de lokale vrijwillige brandweer ook aangestuurd vanuit de 

veiligheidsregio.   

 

Actiepunten: 

 Bevorderen van overleg tussen inwoners, politie en gemeente over veiligheid in de buurt. 

 Wijkagenten moeten bereikbaar en aanspreekbaar zijn.  

 Evaluatie inzet Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) over prioriteiten en capaciteit en 

maatwerk waar nodig.  

 Ondersteuning bij onderhoud openbare AED apparaten.  

 Meer preventie op school met ouders en kinderen over drank- en drugsgebruik.  

 In overleg met Sociom en GGD speerpunten in takenpakket bepalen over voorlichting en preventie 

(bijv. huiselijk geweld). 

 Makkelijk op te lossen verkeersknelpunten snel aanpakken. 

 

Gezond eten, sport en bewegen.   
Gezondheid is een groot goed. Een gezonde leefomgeving en leefstijl vinden wij daarom belangrijk. Als 

onderdeel van de agro-food regio is gezond voedsel en informatieverstrekking over verstandige keuzes dichtbij 

aanwezig. De groene dorpen, natuurgebieden en het grote aantal sportverenigingen nodigen mensen uit om 

samen in beweging te komen. Investeren in gezondheid zorgt voor minder mensen die dure zorg nodig hebben.  

 

 Actiepunten: 

 ‘Agrofood Capital’-projecten op het gebied van gezonde voeding ondersteunen.   

 Werk samen met sportverenigingen aan een sportvisie voor onze gemeente. 

 Het project ‘Een Goei Leven’ ondersteunen en samen werken aan een gezondere leefomgeving.  

 Gezonde school-, sport-, en bedrijfskantines en of evenementen stimuleren.  

 Deelnemen aan JOGG-project (Jongeren op Gezond Gewicht).  
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 Faciliteren van bewegen door verbinden van ommetjes en routes in de dorpen en tussen de dorpen 

onderling door bijv. voldoende bankjes, plekken voor ontmoeting. 

 

Ontmoeten in een prettige woonomgeving   

Mensen ontmoeten elkaar op straat, tijdens evenementen, bij verenigingen en in de 

gemeenschapsaccommodaties. De gemeente is samen met de inwoners verantwoordelijk voor goede 

openbare ruimte en eigentijdse gemeenschapsaccommodaties.  

Actiepunten: 

 Kritisch blijven op kosten en kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte.  

 Inwoners, bedrijven en organisaties beter betrekken bij het onderhoud openbare ruimte.  

 Tegengaan van verpaupering (o.a. Sint Hubert) en samen met buurtschappen, wijk- en dorpsraden 

investeren in aanpassingen van de openbare ruimte. Een evenwichtigere bijdrage aan sociaal-

maatschappelijke gebouwen.  Samen met de vrijwilligers werken aan een strategische toekomstvisie. 

Hierbij specifiek aandacht voor: vrijwilligerswerk, behoud van betaalde beheerders, verhuur van 

leegstaande ruimtes en verduurzaming van de gebouwen.  

 Evaluatie herinrichting van de Prinsessenbuurt en samen met buurtbewoners verbeterplan opstellen.  

 Onderzoek en investeer in de inrichting van Bernhardstraat, Dr. Arntzstraat en Stationsstraat.  

 Inrichting Dorpsstraat Langenboom evalueren en opnieuw in gesprek met dorpsraad en de buren.  

 Bij herinrichting Wethouder Lindersstraat met betrekking tot het ‘bomen project’, de mogelijkheden 

voor intensieve herinrichting en verduurzaming van deze straat (o.a. ontkoppelen hemelwater) direct 

in kaart brengen zodat slechts één keer de schop in de grond hoeft.  

 De gemeente zoekt proactief het gesprek op met (groepen) mensen die overlast veroorzaken in een 

buurt, wijk of dorp. 

 

Onderwijs: de eerste jaren  
Het is belangrijk om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving. 

Als CDA staan wij voor kwalitatief goed en modern basisonderwijs in alle vier de dorpen van onze gemeente. 

Alle kinderen moeten de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Door goede samenwerking en 

aansluiting tussen onderwijs, opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur zetten we de belangen van het kind 

centraal. Goed onderwijs begint al met voorschoolse educatie / taalontwikkeling. De gemeente kan in haar 

beleid zorgen voor een structurele aanpak van de laaggeletterdheid in onze gemeente.  

Wij ondersteunen de visie van Stichting Peelraam en Invitare om te blijven bouwen aan één gemeentelijke  

toonaangevende schoollocatie in Mill, met daarnaast ruimte voor krachtige dorpsscholen in Langenboom, Sint 

Hubert en Wilbertoord. Kleinere dorpsscholen kunnen zich eventueel specialiseren met bepaald onderwijs, om 

daarmee ook de aantrekkingskracht te houden voor ouders. Het systeem met gecombineerde unit klassen in 

Sint Hubert en Wilbertoord wordt door ouders en leerkrachten op dit moment als positief ervaren. Door de 

combinatie van goed onderwijs, ruimte, rust en specifieke lesprogramma’s werken scholen aan de eigen 

onderscheidende identiteit.  

Het behoud van basisscholen in ieder dorp is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor jonge gezinnen. Het is 

daarom belangrijk dat het schoolbestuur samen met de gemeente een duidelijk perspectief kan bieden voor de 

toekomst van de scholen in onze gemeente.  
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Actiepunten: 

 Stimuleer goed onderwijsklimaat en inspireer schoolbesturen te investeren in het behoud van de 

goede onderwijs voorzieningen. Samenwerking met overheid en bedrijfsleven is hierbij belangrijk.  

 Investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid begint bij de voorschoolse opvang. 

 Voor alle scholen in de gemeente dient een toekomstbestendig Onderwijshuisvestingsplan 

beschikbaar te zijn.   

 Ten behoeve van de betaalbaarheid van de gebouwen de mogelijkheden voor het commercieel 

verhuren van leegstaande klaslokalen onderzoeken. 

 Wetgeving over de harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzalen én de bestrijding van 

onderwijsachterstanden wordt in een gemeentelijk beleidsplan uitgewerkt.  

 Stimuleer techniekonderwijs via TechnoPromo, het gebruik van ICT software tools en andere 

projecten.   

 Zorg voor vergroening van de schoolpleinen en het creëren van school en of dorpsmoestuinen. Op dit 

moment zijn er bijvoorbeeld onvoldoende schaduwplekken bij de Brede School in Mill.  

 Meer speelruimte voor kinderen Brede School in Mill, mogelijk door samenwerking met 

sportverenigingen.  

 Evaluatie van de inrichting rond de Brede School in Mill, in combinatie met de verkeersveiligheid  en       

pas eventueel de bestaande situatie aan. 

 Voor kinderen die niet in de eigen gemeente naar de basisschool kunnen moet financiering van het 

leerlingenvervoer in stand blijven. Zonder eigen bijdrage.  

 

Voortgezet onderwijs  

Het aanbod van voortgezet onderwijs in onze eigen gemeente is één van de vele goede voorzieningen voor een 

prettig woon- en ontwikkelklimaat. Het CDA spreekt zich volmondig uit voor het op lange termijn behouden 

van het Merletcollege in Mill, en vindt dat de gemeente actief moet meewerken om bestaansrecht van deze 

vestiging te stimuleren. Er is een tekort aan vakmensen. Mogelijk kan het Merlet zich in Mill nog meer 

onderscheiden op het gebied van aanbod van technisch vakonderwijs. Hierbij speelt samenwerking met 

basisscholen, bedrijfsleven, gemeente, bedrijfsvakopleidingen en ROC’s een belangrijke rol.  

Om de vestigingsvoorwaarden te verbeteren roepen wij op om te onderzoeken of een sporthal in de nabijheid 

van de scholen en het sportpark haalbaar is. Het CDA verwacht dat het de mogelijkheden voor een combinatie 

van onderwijs, sportvoorzieningen en naschoolse activiteiten vergroot.   

Actiepunten: 

 Stimuleer samenwerking met bedrijfsleven en beroepsoriëntatie.   

 Onderzoek verplaatsing sporthal naar school- en sportomgeving aan de Langenboomseweg. 

 Onderzoek samen met Merlet mogelijkheden tot profilering van technisch onderwijs in Mill. 

 

Verdere kansen voor onderwijs 
Het CDA pleit ervoor dat de gemeenten in het Land van Cuijk zich samen met het bedrijfsleven sterk maken 

voor het aantrekken van specifieke ROC en HBO opleidingen in de regio zo mogelijk agro-food, techniek 

georiënteerd.   

 

Actiepunten: 

 Meer en betere preventie op school met ouders en kinderen over drank en drugsgebruik.  

 Gemeente en onderwijs werken samen in strijd tegen pesten op school.   

 Sjors sportief en cultuur behouden.  
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Integratie 
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een migratie-achtergrond de mogelijkheid wordt geboden goed te 

kunnen integreren in de lokale gemeenschap. Naast taalontwikkeling is het heel belangrijk dat deze nieuwe 

inwoners de kans krijgen op betaald werk en de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij verenigingen en andere 

sociale activiteiten. 

Actiepunten:  

 De gemeente neemt een actieve rol bij het inburgeren van statushouders.  

 Statushouders direct in aanraking brengen met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de 

stap naar betaald werk kleiner wordt. 

 Nieuwe Nederlanders met behulp van vrijwilligers (maatjes) snel hun plek laten vinden in de 

plaatselijke samenleving.  

 Projecten zoals het Taalcafé en begeleiding taalcoaches ondersteunen. 

 Netwerk van taalcoaches en andere vrijwilligers stimuleren en de ervaring en kennis van deze mensen 

inzetten ten behoeve van een voortvarende inburgering.  

 

Verkeer & Vervoer  
Voor de toekomst is het belangrijk dat de dorpen goed bereikbaar zijn en blijven. De overheid stimuleert het 

langer zelfstandig blijven wonen in de eigen woning. Daar hoort ook een goede bereikbaarheid bij. Voor Sint 

Hubert is een oplossing voor de overlast van de N264 noodzakelijk. Daarnaast moeten we voortdurend blijven 

controleren op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle gebouwen met een maatschappelijk doel in onze 

gemeente. Daarnaast kunnen we met eigenaren van niet- gemeentelijke gebouwen in overleg gaan over hoe 

goed zij bereikbaar zijn. Dit kan bij voorkeur in samenwerking met het lokale verkeersplatform en 

gehandicaptenplatform.   

 

Actiepunten: 

 Provinciaal onderzoek opwaardering N264 en knelpunten in Sint Hubert procesmatig volgen en 

toezien op goede communicatie met de inwoners uit het dorp.  

 Experimenteren met drempelvrije zones, dus in overleg met aanwonende nadenken over het 

verwijderen van drempels.  

 Bevorderen van een integrale aanpak en samenhang van leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer en 

vrijwilligersinitiatieven zoals met buurt- en wijkbussen en in overleg met de provincie. 

 Onderzoeken naar de behoeften om de bereikbaarheid van de dorpen te borgen en onderzoek doen 

naar de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien. 

 

Kunst en Cultuur 
Kunst en cultuur hebben - naast het belang voor persoonlijke ontplooiing - ook veel betekenis voor de 

gemeente als geheel. Zowel passief als actief moet kunst- en cultuurbeleving een betekenisvolle factor zijn 

binnen de gemeenschap. 

Actiepunten: 

 Bevorderen van cultuureducatie o.a. via onderwijs (lokale cultuur en geschiedenis).  

 Bevorderen dat de culturele en maatschappelijke historie kenbaar en (waar mogelijk) zichtbaar blijft in 

samenwerking met stichting Sporen van de Oorlog, Myllesheem, heemkundekringen en het onderwijs. 

 Ondersteunen van het muziekonderwijs en het bibliotheekwerk. 

 Stimuleren van kunst in de openbare ruimte samen met het kunstcollectief.  
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Dienstverlening  
Alles voor een glimlach 

 

Snelle vriendelijke service, klant is koning  

Het CDA staat voor een snelle en vriendelijke dienstverlening waarbij 

inwoners zich welkom voelen, een goede service ervaren en waar een 

afspraak wordt nagekomen. Doordat mensen en de samenleving 

veranderen, moet de overheid mee veranderen. Dat moet je als inwoner 

merken als je contact hebt met de gemeente of als er in je omgeving iets 

gaat veranderen. Het CDA wil de komende jaren investeren in betere en 

snellere dienstverlening waarbij de gemeente, meer dan nu, gehouden is 

aan haar afspraken.  

 

Persoonlijk contact en gemak   

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft geen eigen ambtelijke organisatie meer. Ambtelijke taken zijn 

overgedragen aan de werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill). Om het bekende ‘kastje naar de muur’ te 

voorkomen is het CDA van mening dat er steeds meer met vaste contactpersonen moet worden gewerkt. 

Medewerkers met wie inwoners rechtstreeks contact kunnen leggen en afspraken kunnen maken.  

Lagere kosten 

De kosten van vergunningen horen kostendekkend te zijn. Het CDA gaat de komende periode op zoek naar het 

antwoord op de vraag waarom eenzelfde vergunning in bijvoorbeeld Cuijk goedkoper kan zijn dan in Mill. Wij 

vinden dit opmerkelijk, aangezien de vergunningen worden verleend door een en dezelfde organisatie. 

Wanneer dit wordt veroorzaakt door een verschil in doorberekende kosten moet de organisatie iets doen aan 

de kosten en het niet laten compenseren door inwoners.  

Actiepunten:  

 Opzetten van een plan voor een betere dienstverlening, met als speerpunten: meer persoonlijk 

contact via vaste aanspreekpunten, digitalisering, gemak, cultuur- en structuurverandering. 

 We zijn laagdrempelig en ondersteunen inwoners bij het opzoeken van informatie, het invullen van 

formulieren en het indienen van aanvragen. 

 Het zogeheten vooroverleg bij vergunningaanvragen moet worden vereenvoudigd. Dit kan onder meer 

worden bereikt door een proactieve houding en communicatie vanuit de gemeente. 

 Bij complexe processen benoemen van vaste contactpersonen met een servicegerichte houding.  

 Besprekingen over een vergunningstraject vaker op de plaats van bestemming organiseren.  

 Verruiming van de openingstijden en of maken van afspraken in de avonduren.  

 Goede ondersteuning voor mensen die niet mee gaan in digitalisering.  

 Zoveel mogelijk documenten zoals paspoorten en rijbewijzen indien gewenst laten thuisbezorgen.  

 Vereenvoudiging van procedures en het verminderen van regelgeving.  

 Ten behoeve van privacy investeren in cybersecurity.  

 We bepleiten een overzichtelijke werkwijze om zorgvuldig met klachten van inwoners om te gaan, 

zoals een klachtencommissie of ombudsman in het Land van Cuijk. 

 Kosten voor overheidsdiensten (leges) dienen kostendekkend te zijn, maar wij willen de kosten wel zo 

laag mogelijk houden. 

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente tijdig en duidelijk communiceert d.w.z. alle betrokkenen 

vroeg in een proces informeren en gedurende het proces op de hoogte houden. 

 Wij vinden het bovendien belangrijk, dat de gemeente in begrijpelijke en heldere taal communiceert. 
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Wonen 
Voor iedereen natuurlijk 

Onze dorpen blijven aantrekkelijk om te wonen 
Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord zijn aantrekkelijke 

woondorpen met veel groene ruimte en sociale actieve 

dorpsgemeenschappen. Er is veel ruimte voor sport en beweging. 

Dankzij technologische ontwikkelingen en de inzet van vele vrijwilligers, 

en mantelzorgers in het bijzonder, is het voor ouderen vaak mogelijk om 

langer zelfstandig te blijven wonen. Gezien de krimp waar we mee te 

maken hebben en die in de toekomst alleen nog maar toeneemt (door 

kleinere gezinnen en minder geboortes) is het echt noodzaak om te zorgen dat we een aantrekkelijke 

woongemeente blijven. Dit is van essentieel belang voor alle voorzieningen in de dorpen, met name voor de 

basisscholen en het verenigingsleven. 

De woonwensen van onze inwoners staan centraal 
Het zogeheten ‘aanbodgericht’ bouwen is echter niet meer van deze tijd. Wat het CDA betreft moet de 

woningbouw in onze gemeente veel meer worden afgestemd op de daadwerkelijke behoefte van inwoners met 

woonwensen. Onze inwoners hebben hun eigen specifieke wensen en willen niet meer afhankelijk zijn van dat 

wat de markt en de overheid hen biedt. Dit betekent dat de gemeente niet alleen met corporaties en 

ontwikkelaars in gesprek moet, maar ook met de inwoners zelf. Sterker nog: niet alleen ontwikkelaars en een 

corporatie bouwen de woningen, maar ook particulier initiatief moet worden gehonoreerd op plekken waar 

dat past. Dat betekent dat de gemeente oog moet hebben en open staat voor initiatieven vanuit de 

gemeenschap en deze zelfs omarmt. En nog een stapje verder: de gemeente  dient niet alleen open te staan 

voor initiatieven van inwoners en maatschappelijk betrokken partners, maar deze ook actief stimuleren. 

We bouwen passende woningen voor jongeren en ouderen 
Wij vinden dat alle doelgroepen, van jong tot oud, van alleenstaand tot gezinnen, in onze gemeente goed 

moeten kunnen wonen en onze gemeente niet zouden moeten verlaten  vanwege het feit dat er geen 

passende woningen voorhanden zijn. Met name voor eenverdieners, starters, sociale minima en ouderen zijn 

te weinig betaalbare en geschikte koop- en/of huurwoningen beschikbaar in onze gemeente. Het wegtrekken 

van jongeren is ongewenst. Voor diegene die graag in het ‘eigen’ dorp willen blijven wonen, is het vaak 

onmogelijk op korte termijn een passende woning te vinden. Voor ouderen zijn er te weinig passende 

levensloopgeschikte woningen. Dit tekort zal snel verder oplopen. De recent gehouden woondebatten voor 

jongeren en ouderen tonen aan dat de vraag naar passende woningen voor beide doelgroepen daadwerkelijk 

heel groot is. De debatten tonen helaas ook aan dat er in de praktijk weinig vooruitgang wordt geboekt met 

bouwplannen.  

De gemeente treedt op als innovatieve woonregisseur 
De gemeente moet daarbij ook als een soort van woonregisseur optreden. Zij trekt op met inwoners met 

woonwensen, zodat deze beter worden gehoord, begeleid en daadwerkelijk concrete stappen kunnen zetten 

naar een passende woning. De gemeente moet een partner zijn, geen tegenwerkende kracht. De gemeente is 

voor iedereen bereikbaar, beweegt mee met behoeften, verbindt partijen met elkaar. De gemeente stuurt niet 

van het kastje naar de muur maar neemt initiatiefnemers bij de arm en brengt hen letterlijk en figuurlijk 

verder.  
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Actiepunten:  

 Voor braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen worden, indien gewenst en indien daartoe 

bestemd en/of geschikt, concrete bouwplannen gemaakt. Dit geldt ook voor de lege plekken in het 

centrum van Mill. 

 In Langenboom en Sint Hubert dienen zo snel mogelijk nieuwe woningbouwlocaties te worden 

gezocht en aangewezen. 

 Verlaging van de grondprijzen via grondprijsdifferentiatie voor specifieke projecten, doelgroepen en of 

locaties. Denk hierbij aan korting voor specifiek sociaal maatschappelijke woningbouwprojecten, 

starterswoningen, levensloopgeschikte woningen en ‘groene’ duurzame woningen. Korting op de 

bouwgrond als investering in de leefbaarheid. 

 Binnen de bestaande bezetting aanstellen van een woonregisseur. Iemand die woningzoekenden, 

gemeente, wijk- en dorpsraden, makelaars, wooncorporatie, projectontwikkelaars en (woon-

/zorg)partijen met elkaar in contact brengt, ondersteunt en verder helpt. 

 Wij streven naar het blijven verstrekken van startersleningen. 

 De gemeente moet zorgen voor kleinere bouwkavels. Op deze kleinere kavels kunnen kleinere 

woningen worden gebouwd, waardoor er ook daadwerkelijk sprake is van betaalbare woningen. 

Indien nodig worden bestaande plannen aangepast. 

 Er moeten in elk dorp substantieel meer starterswoningen worden gebouwd. Dit zijn woningen in prijs 

variërend tussen de 140.000 en 190.000 euro. Deze woningen moeten niet teveel kunnen worden 

uitgebreid en hierdoor ook betaalbaar blijven voor nieuwe starters. 

 Er moeten meer nultreden woningen worden gebouwd, zodat senioren op één verdieping kunnen 

wonen.  

 Langer zelfstandig thuis wonen wordt gestimuleerd. Wij ondersteunen het experimenteren met 

nieuwe kleinschalige woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden. Om langer 

zelfstandig thuis te blijven wonen is het krijgen van zorg op maat noodzakelijk. Op die manier kunnen 

ook (licht)dementerenden en/of mensen met een functiebeperking langer zelfstandig blijven wonen. 

We stimuleren het realiseren van mantelzorgwoningen, woningsplitsing of het creëren van 

woonvormen waarbij ouders en kinderen (ook zonder mantelzorgindicatie) in aparte ruimtes onder 

één dak kunnen wonen, de zogenoemde kangoeroewoning en of woonhofjes.   

 Woningcorporatie Mooiland moet meer en sneller nieuwe huurwoningen bouwen in Mill, 

Langenboom en Wilbertoord. Het gaat hierbij om sociale en middeldure huurwoningen. Naast 

Mooiland zoekt de gemeente naar andere partijen die voortvarender werk maken van het bouwen 

van huurwoningen.  

 In Sint Hubert worden wat het CDA betreft  huurwoningen verkocht om de balans in met name het 

Grootven te herstellen. 

 De gemeente stimuleert de bouw van kleine woningen voor de directe opvang van inwoners met een 

spoedvraag naar een woning en of behoefte aan een ander type woonvorm.  

 In samenspraak met de omgeving onderzoeken we de aanpassing van het bestemmingsplan  

Moerboom Wilbertoord, om te voorkomen dat de entree aan de Van Ophovenlaan door schuttingen 

wordt ontsierd.  

 Particulier initiatief en CPO wordt bij de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels gestimuleerd.  

 In de woonvisie expliciet rekening houden met 1-persoons huishoudens en vitaliteit van kleine kernen. 

 Verduurzamen van de bestaande sociale woningvoorraad. 

 Inrichten duurzaamheidslening met lage rentelasten, voor de verduurzaming van particuliere 

woningen. 



Programma CDA 2018-2022 | Denken, Delen, Doen  

11 
 

Zorg voor elkaar  
Samen kunnen we meer  

 
Persoonlijke kracht   

We gaan uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. 

Wanneer iemand echter ernstige maatschappelijke problemen heeft, dan 

hoort de gemeente een vangnet te zijn. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld 

werkeloosheid, verstandelijke of fysieke beperkingen of bij schulden.  

Het CDA wil kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. Gezond 

leven, blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door 

preventie van gezondheidsproblemen, financiële problemen en/of sociaal isolement wordt ook het beroep op 

dure voorzieningen beperkt. Ieder mens heeft talenten, maar deze zijn niet altijd evenredig verdeeld. Dat 

vraagt erom dat er steeds werk gemaakt wordt van een lokale samenleving waarin mensen deelnemen en niet 

worden uitgesloten. Werk, betaald of als vrijwilliger, is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de 

samenleving en verantwoordelijkheid te dragen. Werk geeft een gevoel van zelfrespect. 

In de afgelopen jaren heeft IBN aangetoond een waardevolle en kwalitatief goede partner te zijn om mensen 

met een beperking weer aan het werk te krijgen. Zij hebben een antwoord gevonden op de financiële 

maatregelen die de landelijke overheid heeft opgelegd. Wij zetten die samenwerking graag voort, waarbij het 

CDA er wel voorstander van is dat ook lokale initiatieven een kans moeten krijgen om mensen weer aan het 

werk te krijgen. 

Actiepunten: 

 Met zorgorganisaties maken we afspraken over maatwerk in de thuiszorg. 

 Extra budget voor respijt zorg, mantelzorg strippenkaart voor inhuur incidentele ondersteuning voor 

het ontlasten van mantelzorgers.  

 De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid de zorg in hun omgeving zelf te organiseren en te 

regisseren. 

 Bijstandsgerechtigde inwoners worden geacht passend vrijwilligerswerk te doen.  

 Actieve ondersteuning bij schulden. 

 Voor de komende bestuursperiode is het bestrijden van eenzaamheid een speerpunt. Andere  

interventies in het sociale domein zijn niet duurzaam indien ook niet de eenzaamheid wordt 

bestreden. We ontwikkelen daarvoor een plan van aanpak.  

 Inzetten op bewustwording bij inwoners bijvoorbeeld in het kader van dementie. 

 Blijvend aandacht hebben voor armoede en schuldhulpverlening. Voortdurend inzetten op 

vroegsignalering, passend bij de privacywetgeving.  
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Ouderen   
Omdat we allemaal steeds ouder kunnen worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker: in de 

familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt. Bij alle veranderingen in de zorg moeten ouderen, 

chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Dat is 

geen gunst, maar een oprechte en blijvende solidariteit met mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben. 

Gemeentelijk zorgbeleid dient ook afgestemd te zijn op het tegengaan van eenzaamheid, op het versterken van 

bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en op het stimuleren van ouderen om zelf op zoek te gaan 

naar sociale contacten. 

Als CDA willen we blijvend investeren in vrijwilligersorganisaties als KBO’s en SWOM, die ondersteunende, 

educatieve en ontspannende activiteiten organiseren voor ouderen. Ook de huiskamerprojecten zijn van grote 

waarde voor de ouderen in onze gemeente. Wanneer deze diensten niet meer door vrijwilligers worden 

ondersteund, worden deze onbetaalbaar en kwalitatief niet altijd beter. Daarnaast is toegankelijkheid 

belangrijk. Mensen hoeven niet gebonden te zijn aan een Huiskamer maar gaan wellicht gewoon liever naar 

het dorp. De openbare ruimte mag dat niet belemmeren. 

De afgelopen bestuursperiode was er onzekerheid over het subsidieniveau en de budgetten voor professionele 

administratieve ondersteuning van de SWOM. Het CDA waardeert het belang van de SWOM en KBO’s en kiest 

ervoor de komende jaren geen bezuinigingen door te voeren voor deze organisaties en stelt het budget voor 

deze organisaties voor de komende raadsperiode vast. Dit geeft zekerheid en biedt ruimte om het goede 

vrijwilligerswerk uit te voeren.  

Actiepunten: 

 We investeren in de SWOM en de KBO’s, zodat zij de belangrijke rol die ze nu vervullen, kunnen 

continueren.  

 Aandacht in alle beleidssectoren is belangrijk zoals leefbaarheid, zelfstandig wonen en (openbare) 

veiligheid. Daarbij is bewegen een centraal gegeven in de komende periode. 

 Werk samen met de ouderenorganisaties aan het  opzetten en uitwerken van het (categorale) 

seniorenbeleid. Geef bovendien de coöperaties de mogelijkheid direct maatregelen te nemen 

wanneer tekorten ontstaan bij senioren op het gebied van welzijn en zorg. 

 We continueren een voortdurend en gestructureerd  overleg tussen gemeente en 

de  ouderenorganisaties gericht op een effectieve samenwerking. 

 Samen met o.a. het Platform Gehandicapten maken we jaarlijks een rondgang door de gemeente om 

hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen. 
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Mantelzorg   
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Voor velen wordt de druk steeds hoger. Wij stimuleren deze 

nabije zorg en ondersteunen mantelzorgers in het zware werk dat ze doen. 

Actiepunten: 

 We stimuleren en faciliteren vrijwillige zorg, maatjesprojecten en aanwezigheidshulp. 

 Indien de landelijk beschikbaar gestelde financiële middelen voor mantelzorgondersteuning 

ontoereikend is, zal moeten worden bezien wat aanvullend nodig is. 

 Wij adviseren om  middelen te reserveren voor het Mantelzorgsteunpunt ter verbetering van de 

informatievoorziening voor mantelzorgers en optimalisering van digitale voorzieningen en 

deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers. 

 Mantelzorgers ondersteunen door middel van extra budget voor respijt zorg en of de invoering van 

een mantelzorg strippenkaart waarmee mantelzorgers een aantal uren per jaar externe hulp kunnen 

inlenen.   

WMO, Jeugdzorg en Verslavingszorg  

Op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg dient integraal te worden samengewerkt. We opteren voor een 

zorgfinanciering die de mens centraal stelt (de menselijke maat in de zorg). De gemeente kijkt daarbij in het 

belang van de zorgvrager verder dan haar eigen taakveld.     
In onze gemeente komt middelengebruik onder jongeren relatief vaak voor. Jongeren zijn gevoelig voor 

verslavingen, omdat zij in deze fase van hun ontwikkeling ook vaker de grenzen opzoeken. Een verslaving heeft 

ernstige gevolgen, voor zowel degene die het betreft als de omgeving. 

Actiepunten: 

 Inzetten op preventie door voorlichting aan ouders en jongeren. 

 Investeren in jongerenwerk en Sociom. 

 Ouders ondersteunen in hun zoektocht naar passende hulp. 
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Ruimte voor bedrijvigheid  
Het echte werk 

 
In onze gemeente is volop bedrijvigheid op de bedrijventerreinen, in de 

dorpen en in het buitengebied. Met name familiebedrijven en MKB-

bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk voor inwoners, zonder werk is 

er geen aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Zonder goede 

werkgelegenheid trekken, met name hoogopgeleide, jongeren naar de 

stad. Zodra er geld word verdiend, kunnen de voorzieningen in stand 

gehouden worden.   

Met name groei van de werkgelegenheid, transitie van de agrarische sector, bevorderen toerisme en 

versterking van de  infrastructuur zijn de vier opgaven die voor de komende periode bepalend zijn voor de 

economische ontwikkeling van het Land van Cuijk. Deze thema’s overstijgen het niveau van onze eigen 

gemeente Mill en Sint Hubert.  

De kracht van de ondernemers en bedrijven is uiteraard bepalend voor de mate van economische ontwikkeling. 

Hierbij moeten we niet alleen op zoek naar nieuwe bedrijvigheid, maar zeker ook de bestaande bedrijven 

koesteren en de ruimte geven zich verder te ontwikkelen. De gemeente kan een belangrijke rol spelen door 

ondersteuning bij het toekomstbestendig houden van bedrijven. AgriFood Capital is daarbij een speerpunt 

binnen de gemeente en de regio.  

Onderdeel voor een goed vestigingsklimaat is het aanbod van goede vakmensen. Landelijk is er een tekort aan 

technische vakmensen, ambachtslieden en mensen met een verzorgende / verpleegkundige achtergrond. De 

combinatie van goed onderwijs, goede stagemogelijkheden en goede werkgelegenheid biedt kansen voor de 

regio.  

Het CDA hecht veel waarde aan sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van bedrijven bijdraagt aan het 

geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor ons zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven 

de motoren waarop de samenleving draait.   

Actiepunten: 

 Op regionale schaal zorgen voor voldoende werk, passend bij het opleidingsniveau van onze inwoners 

en zorgen voor aantrekkelijk werk om jongeren voor de regio te behouden.  

 Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, door inzet professioneel team op schaal van het 

Land van Cuijk. 

 Vergunningprocedures verkorten zonder aan kwaliteit in te boeten. 

 Investeren regionaal business development team ten behoeve van het aantrekken van nieuwe 

bedrijven. Dit team bestaat niet alleen uit overheid, ook onderwijs en ondernemers participeren.  

 Waar mogelijk gemeentelijke aanbestedingen lokaal aanbesteden, rekening houdend met 

duurzaamheid en social return.  

 Gebruik leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen  om startende en kleine ondernemers te 

huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren.  

 

Centrumplan 

De komende bestuursperiode (2018-2022) moet het centrumplan definitief worden afgerond. Hierbij dient het 

zogenoemde Maaslandblok te worden gerealiseerd en de  Oranjeboomstraat niet meer als kernwinkel gebied 

aangemerkt te worden. Deze straat is geschikt voor woningbouw. Met deze maatregel zet het CDA in op een 

compact kern winkel gebied.   
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Met de verhuizing van een aantal winkels van de Kerkstraat naar de markt zal het aanzicht van de Kerkstraat 

veranderen. Wat het CDA betreft is dit de fraaiste straat in ons centrumgebied. Er moet op korte termijn een 

plan van aanpak komen over hoe we om willen gaan met de veelheid aan lege panden in deze straat. Er dienen 

keuzes te worden gemaakt over woon- en winkellocaties. Afwachten in de hoop dat er weer winkels in deze 

straat komen, lijkt naïef. De retailmarkt verandert razendsnel. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid  

nemen om deze poort naar het winkelgebied aantrekkelijk te houden in de toekomst.  

Actiepunten: 

 Plan van aanpak toekomst vastgoed Kerkstraat/Hoogstraat en realisatie laatste fase van Centrumplan 

Mill.  

 Oranjeboomstraat geen winkel maar woongebied. Eventueel in combinatie met dienstensector 

(accountant, notarissen enzovoorts).  

 Bouwen aan compact centrum.  

 Levendigheid bevorderen door behoud ‘ centrummanager’. 

 Samen met kerkbestuur visie ontwikkelen over de toekomst van de monumentale kerk.  

 Ruimte voor ondernemers vergroten door flexibele bestemmingsplannen.  

 

Bedrijventerreinen  

De bedrijventerreinen in onze gemeente passen bij het dorpse karakter. Bedrijven die groter groeien en echt 

aan een uitbreiding toe zijn moeten wat het CDA betreft begeleid worden naar bedrijventerrein Laarakker in 

Haps. Daarmee blijft de werkgelegenheid voor de regio gewaarborgd en bespaart het vervoersdrukte van 

personeel. 

Dit houdt echter ook in dat onze gemeente samen met haar ondernemers actief blijft om beginnende 

ondernemers naar Mill te halen. De business-developer die bedrijven naar Sterckwijk en Laarakker moet halen 

zet zich wat het CDA betreft ook in voor de wat kleinschaligere MKB-ers die in onze dorpen actief zijn. 

Daarnaast blijft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze bedrijventerreinen 

overeind te houden. 

Actiepunten:  

 Parkeerruimte creëren in de gemeente (of elders in het Land van Cuijk) voor vrachtwagens.  

 Onderzoek de mogelijkheden voor een chauffeurshotel in het Land van Cuijk, eventueel in of op de 

plek van vrijkomende agrarische gebouwen. 

 Samenwerken op gebied van beveiliging, beheer en inkoop. 

 Gezamenlijk aan de slag met de duurzaamheidsopgaven.  

 

Agrarische sector 

De agrarische sector is van oudsher een financiële drager en een sector waar veel arbeidsplaatsen voor de 

regio uit voortkomen. 18 % van alle werkgelegenheid in de gemeente Mill en Sint Hubert komt voort uit de 

landbouw. Wet- en regelgeving hebben de laatste jaren de doorontwikkeling van een aantal sectoren in de weg 

gestaan. De agrarische sector heeft zich ook altijd gekenmerkt door de innovatieve kracht. Innovatie en 

financiële draagkracht gaan meestal gepaard met schaalvergroting. 

Ondanks dat grote bedrijven niet altijd tegemoet komen aan het ideaalbeeld dat de consument heeft, is het 

niet altijd te voorkomen dat bedrijven doorgroeien. Voor het CDA hoeft dat geen reden te zijn om 

ontwikkelingen te dwarsbomen. Onze gemeente kent geen bedrijven waar de omvang buiten proporties is. 

Planologisch is dat eigenlijk ook niet meer mogelijk. Aangezien er in de laatste jaren al enorm veel bedrijven 

gestopt zijn, is de ondergrens wel bereikt. De bedrijven die we hebben moeten we koesteren en faciliteren in 

innovatie en groei. Wetgeving bepaalt de leefomgeving van dieren op een bedrijf. Het is voor het CDA een 

vanzelfsprekendheid dat de effecten van een bedrijf niet tot overlast voor de leefomgeving mag leiden. 
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Vanuit de gemeente is een ervaren en deskundig gesprekpartner en vergunningverlener noodzakelijk gezien de 

complexiteit waar deze sector regelmatig tegenaan loopt. 

Actiepunten:  

 Aandacht voor leefbaarheid van het buitengebied (bijv. transitiefonds leegstaande gebouwen). 

 We gaan met de eigenaar van vrijkomende bebouwing – zoals leegkomende stallen - actief aan de slag 

om ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming.  

 Actualisering pachtbeleid. 

 Aandacht voor deskundigheid controleurs Omgevingsdienst Brabant Noord 

 Bewaken van redelijkheid bij controle- en handhavingsacties. 

 

Recreatie en Toerisme   

We zijn trots op onze groene omgeving en delen de ruimte graag met mensen die in onze gemeente en 

omgeving  willen recreëren. Door het enthousiasme van inwoners en ondernemers worden er vele 

evenementen georganiseerd, zijn er mooie accommodaties en worden er steeds meer initiatieven in de sector 

met elkaar verbonden. Het platform Ontdek Mill levert daar een waardevolle bijdrage aan. 

Actiepunten:  

 Het lokale platform Ontdek Mill blijven ondersteunen en nog meer inzetten op spreiding van 

activiteiten over alle dorpen en de toename van het aantal overnachtingen.  

 Op schaal van het Regionaal Bureau voor Toerisme blijvend werken aan inspirerende projecten en 

toeristische marketing.  

 Opbrengsten toeristenbelasting ook inzetten voor onderhoud openbare ruimte rondom de 

toeristische locaties. 

 Niet commerciële evenementen blijven ondersteunen met lage legeskosten en uitleen van materieel.  

 Inkomsten toeristenbelasting deels benutten voor verbetering groen-onderhoud toeristische locaties.  
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Duurzaamheid 
Daar krijg je energie van  

 
Het CDA vindt het heel belangrijk om duurzaam om te gaan met onze 

omgeving voor nu en in de toekomst. De gemeente is wettelijk gebonden 

aan het wereldwijde klimaatakkoord en heeft een voorbeeldfunctie waar 

het gaat om de verduurzaming van onze gemeente. De afgelopen jaren 

heeft de gemeente Mill en Sint Hubert in de regio Land van Cuijk geen 

toonaangevende rol gespeeld in de lokale energietransitie. Wat het CDA 

betreft komt daar verandering in.  

 

Om dit te bereiken zullen krachten moeten worden gebundeld en goede ideeën moeten worden gedeeld. 

Eerder heeft het CDA al gepleit voor de oprichting van een regionaal duurzaamheidsplatform. In een 

dergelijke netwerkorganisatie kunnen initiatiefnemers van bijvoorbeeld ‘Eigen Kweek’ uit Langenboom, 

ondernemers en wijk- en dorpsraden inspireren. 

 

Om de duurzaamheidsagenda te realiseren, willen we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie 

vooral inspireren en komen tot een regionaal klimaatakkoord.  

 

Actiepunten: 

 Gemeente energieneutraal in 2040 en daar een roadmap voor ontwikkelen. 

 Gemeentelijke gebouwen economisch verantwoord verduurzamen naar nul op de meter of beter.  

 Oprichting regionaal duurzaamheidsplatform met overheid, ondernemers, inwoners en 

maatschappelijke organisaties.  

 We introduceren een duurzaamheidslening voor inwoners die hun woning willen verduurzamen.  

 Samen met wijk- en dorpsraden lokale initiatieven ontplooien en energiebijeenkomsten organiseren.  

 Het aanstellen van een energiecoach voor particulieren. 

 Collectieve zonne-projecten stimuleren, bij voorkeur op daken van bestaande bebouwing.  

 Met woningcorporatie en projectontwikkelaars duurzaamheidsambities verder aanscherpen.  

 Waar mogelijk openbare ruimte transformeren van “grijs” naar “groen”.  

 Onderzoeken of er nog een slag te slaan is door hemelwater af te koppelen en tuinen te vergroenen. 

Bij goede resultaten zullen mensen moeten worden beloond.  

 Achtertuinen van nieuwe wijken bij voorkeur op het zuiden situeren en gasloos bouwen stimuleren.  

 Samen met scholen onderzoeken we mogelijkheden om projecten vorm te geven gericht op 

biodiversiteit, groene schoolpleinen en duurzaamheidseducatie.  

 We streven ernaar het aantal plukweides en dorpstuinen uit te breiden en dichter bij inwoners te 

realiseren.  

 We onderzoeken hoe de bestaande herplantplicht in een compensatieplicht gewijzigd kan worden, te 

realiseren in CO2-reductie/-opvang en natuurwaarden. Het instellen van een “Groenfonds” is daarbij 

een denkbare optie. Een goed voorbeeld is de Verborgen Raamvallei. 

 Biodiversiteit stimuleren.   

 We willen de bestaande initiatieven rondom het thema circulaire economie verbinden, zodat de 

afvalstroom nog verder vermindert en de hergebruikmogelijkheden groter worden. De gemeente 

gaat proactief aan de slag met het bedrijfsleven.  
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Krachtig bestuur en gemeentelijke financiën 
 

Land van Cuijk  

Het CDA heeft zich al eerder uitgesproken voor één gemeente Land van 

Cuijk. Wij vinden dit noodzakelijk om in de regio een belangrijkere rol te 

kunnen spelen in alles wat er besloten wordt. In plaats van dat er voor 

ons besloten wordt, willen we meebeslissen. Dat lukt niet als bijna 

kleinste gemeente van Brabant. Bovendien is onze gemeente, ondanks 

dat onze ambtenaren samen werken met Cuijk en Grave, nauwelijks in 

staat om de grote opgaven die vanuit het Rijk zijn opgedragen, uit te 

voeren. 

Uitgaande van de ambities, opgaven en uitdagingen waar de gemeente samen met haar inwoners voor staat, is 

het zeer onverstandig om als zogenaamd ‘zelfstandige’ gemeente verder te gaan. Onze gemeente geeft jaarlijks 

bijna 30 miljoen euro uit. Over ongeveer 5 miljoen euro heeft onze gemeenteraad nog daadwerkelijk iets te 

zeggen. De rest wordt bepaald door de regio of het Rijk.  

Wij vinden het niet nodig om voor zo’n klein bedrag nog een college en gemeenteraad in stand te houden. 

Uitgaande van krachtige dorpen is het CDA van mening dat één gemeente Land van Cuijk meer kansen biedt 

om een antwoord te geven op de uitdagingen en ambities van de regio.  

Eén slagvaardig bestuur, ondersteund door één krachtige organisatie kan zorgdragen voor een goede 

dienstverlening, voor woningbouw en voorzieningen, voor vitaliteit, bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Tegelijkertijd krijgen dorps- en wijkraden en inwoners meer mogelijkheden om dat te doen wat voor hun dorp 

of wijk nodig is. Met een eigen budget, meer draagvlak èn behoud van eigen identiteit. Eén Land van Cuijk leidt 

tot goedkopere en snellere dienstverlening. Tegelijkertijd behoudt Mill en Sint Hubert haar eigen identiteit: 

daar zorgen we als inwoners, buurtschappen en verenigingsleven zelf wel voor!  

Dorps- en wijkraden, buurtschappen, verenigingen en instellingen zijn belangrijk voor de gemeenschap en 

krijgen alle steun van de gemeente om goed te kunnen blijven functioneren. De verkiezingen gaan echter over 

de periode tot 2022. Tot die tijd blijft gemeente Mill en Sint Hubert gewoon hetzelfde en zullen wij gewoon 

doorgaan met het besturen van onze vier dorpen.  

Actiepunten:  

 Met de andere gemeenten in het Land van Cuijk op zoek naar de ontwikkeling van kernendemocratie.  

 Overleg met inwoners naar eventuele rol en taakverdeling met betrekking tot de oprichting van een 

kernendemocratie met eventueel overdracht van gemeentelijke taken richting de inwoners van het 

dorp. 

 Met de andere gemeenten in het Land van Cuijk de handen ineen slaan om zo snel mogelijk te komen 

tot een fusie. 

 In samenwerking met vele gemeenteraden, strakkere regie op taken en budgetten van 

gemeenschappelijke regelingen.  

 Instellen van een nieuwe raadscommissie ‘op weg naar kernendemocratie’, bestaande uit raadsleden 

en vertegenwoordigers van dorpen en wijken, om actuele lokale thema’s te bespreken. 
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Gemeentelijke financiën  

De gemeente Mill en Sint Hubert is één van de duurste gemeenten van Nederland. De gemeentelijke lasten zijn 

relatief hoog.  

Hierbij heeft het CDA ook stevige ambities voor de komende jaren. We willen de lasten voor inwoners 

verlichten, tegelijkertijd willen we investeren in betere dienstverlening, korting op bouwgrond, het behoud van 

het voorzieningenniveau en nieuwe maatschappelijke projecten.  

 

De afgelopen jaren heeft het CDA vaker gepleit voor een kerntakendiscussie, ofwel de vraag welke taken 

kunnen worden afgestoten of uitbesteed worden. Ook voor de komende jaren pleit het CDA voor een dergelijk 

onderzoek. Dit sluit goed aan bij het onderzoek naar de inrichting van een kernendemocratie en de inrichting 

van dorpsbudgetten.  

 

Actiepunten: 

 Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zullen zo spoedig mogelijk na hun aantreding aan de 

slag moeten met de verkenning van het financieel perspectief van de gemeente. De onderzoeksvraag 

daarbij is of de structurele uitgaven voldoende in balans zijn met de structurele inkomsten.  

 Onderzoek doen naar de hoogte van de legeskosten ten opzichte van de buurgemeentes in het Land 

van Cuijk.  

 Strakkere regie op uitgaven gemeenschappelijke regelingen. 

 Effectiever werken door taken op de schaal van Land van Cuijk te organiseren.  

 

 

 


