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Voorwoord  

 

Namens de afdeling Nuenen van het CDA is het mij een bijzonder genoegen  

hierbij het verkiezingsprogramma 2018-2022 te presenteren. 

Het is een compact programma waarin we niet over alle mogelijke onderwerpen 

een standpunt formuleren maar waarin we ons beperken tot die onderwerpen 

die naar onze mening in Nuenen de komende bestuursperiode het meest 

belangrijk zijn.  

Om tastbaar te maken waar de fractie van het CDA-Nuenen c.a. zich voor zal 

inzetten, is het programma ook vertaald in een aantal concrete, puntig 

geformuleerde actiepunten. 

Aarzel niet ons aan te spreken indien u vragen heeft, of als u het niet eens bent 

met het gestelde. 

We gaan het gesprek graag met u aan! 

 

Peter Hendrickx,  

voorzitter CDA-Nuenen c.a. 
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Waaraan herkent u het CDA in Nuenen? 
  
Het CDA is een partij die gebaseerd is op vier grondslagen die hun fundament 

vinden in onze christelijke overtuiging. 

 Rentmeesterschap = Het CDA geeft ruimte aan de toekomst. 

Het CDA voelt zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur; dat betekent 

verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. 

 Gespreide verantwoordelijkheid = Het CDA geeft ruimte aan mensen en 

initiatieven. 

Vertrouwen van de overheid naar de burgers en van de burgers naar de 

overheid is belangrijk. Niet alles hoeft de overheid in wetten en regels vast te 

leggen. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe zaken geregeld 

moeten worden. 

 Publieke gerechtigheid = Het CDA geeft ruimte voor veiligheid. 

De overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid, bestrijdt 

onrecht en is rechtvaardig. En, de overheid moet vooral zorgen voor mensen die 

kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

 Solidariteit = Het CDA geeft ruimte voor samen leven. 

Er is vrijheid voor ieder in gedachten woord en daad met respect voor dezelfde 

vrijheid van de ander. Ook is ieder mens gelijkwaardig aan ieder ander. Maar er 

dient ook betrokkenheid te zijn tussen allen, tussen de generaties, tussen arm 

en rijk ziek en gezond begaafd en beperkt. Naast ieder van ons draagt de 

overheid bij aan de betrokkenheid door sociale zekerheid te waarborgen. 

 

 Het CDA is van mening dat de gemeente haar zorgtaken een hoge prioriteit moet 

geven. De samenleving moet daarop kunnen vertrouwen. Daarom kiest het CDA 

nadrukkelijk partij voor iedereen in onze samenleving die een steuntje in de rug 

nodig heeft. 

 

Het CDA hecht veel waarde aan actief burgerschap en het vermogen van mensen, 

verenigingen, organisaties en ook bedrijven om elkaar vooruit te helpen en met 

elkaar problemen op te lossen. Het CDA vindt dat de overheid actief burgerschap 

moet stimuleren en (financieel) faciliteren.  
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De vijf thema’s van het CDA 
  
Het verkiezingsprogramma van het CDA is gebouwd rond vijf thema’s die in de 

komende vier jaar de meeste aandacht van het gemeentebestuur dienen te 

krijgen. 

 

1. Gemeentelijke zorgtaak – steun voor mensen en de leefomgeving 

2. Uitbreiding van het dorp – bouwen naar behoefte 

3. Waarborgen van het voorzieningenniveau 

4. Verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid 

5. De bestuurlijke toekomst van Nuenen 

 

In dit verkiezingsprogramma geven we in algemene bewoordingen onze visie op 

deze vijf thema’s. In het laatste hoofdstuk wordt de visie vertaald in concrete 

actiepunten, punten waarvoor de CDA-gemeenteraadsleden zich in de komende 

periode sterk zullen gaan maken. 

 

 

1 Gemeentelijke  zorgtaak – steun voor mensen en de leefomgeving 

1.1. Zorg voor mensen 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het geven van steun aan 

inwoners die hun leven zonder steun niet zelfstandig kunnen leiden. De 

gemeenteraad maakt echter eigen keuzes over hoe ze die hulp geeft.  

Het gaat om steun aan mensen die: 

 (tijdelijk) geen eigen inkomen hebben; 

 Wmo-voorzieningen (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning) nodig 

hebben: vervoer, woningaanpassingen of huishoudelijke hulp; 

 hun (geestelijke) gezondheid zien afnemen en die daarom dagbesteding of 

begeleiding nodig hebben; 

 door stoornissen of stoornissen van hun kinderen het moeilijk hebben hun 

kinderen op te voeden tot zelfstandigheid. 

In Nuenen zijn dat op dit moment ruim 2000 mensen. Door de vergrijzing en het 

streven naar langer thuis wonen zal dit aantal in de nabije toekomst nog flink 

stijgen.  
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Om de beste zorg te bieden aan de inwoners wil het CDA: 

 dat onze gemeente met andere gemeenten samenwerkt  om krachten te 

bundelen, zodat maatwerk en deskundigheid gegarandeerd zijn. 

 dat onze gemeente voldoende middelen beschikbaar stelt, ook als dat 

meer is dan door de rijksoverheid wordt vergoed. 

Zorg en ondersteuning is ook een taak van de gemeenschap. Voor het CDA is 

solidariteit met de medemens een essentieel uitgangspunt. De gemeenschap 

moet worden gestimuleerd zorgtaken te organiseren en waar nodig met subsidies 

worden geholpen. Alle initiatieven die erop gericht zijn mensen met een 

zorgvraag, kinderen met een beperking, enz. mee te laten doen in de samenleving 

verdienen steun. 

Het CDA wil zich sterk maken voor de volgende punten: 

 Financiële steun aan minima dient te liggen op de grens van wat wettelijk 

maximaal is toegestaan. Denk aan kwijtschelding van gemeentelijke 

belasting, verlenen van bijzondere bijstand, goed gebruik van middelen die 

deelname aan maatschappelijke activiteiten mogelijk maken. 

 Mantelzorgers dienen beter ondersteund te worden: 

o financiële ondersteuning geven waar nodig, 

o uitkeren van tenminste het zorgcompliment, 

o respijtzorg  (= tijdelijk overnemen van mantelzorg) organiseren, 

o geven van voorlichting, aanbieden van cursussen, hulp bij beheersen 

van de administratieve lasten. 

 De gemeente moet actief beleid voeren worden om bijstandsgerechtigden 

terug te leiden naar de arbeidsmarkt, met name ook voor 

vergunninghouders en ouderen. Dit beleid moet bestaan uit: snel in 

gesprek gaan, het geven van blijvende aandacht en het uitoefenen van 

zachte dwang. Daarbij moet maximaal gebruik gemaakt worden van de 

kennis, kunde en contacten van de WSD (= gemeenschappelijke sociale 

werkvoorziening) 

 Wijkgebonden initiatieven gericht op het mee laten doen van wijkbewoners 

met een (beginnende) zorgvraag worden gestimuleerd en waar nodig 

gesubsidieerd. 
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 Verenigingen worden actief gestimuleerd om een dementievriendelijk 

beleid te gaan voeren. Het actief ondersteunen van verenigingen met 

voorlichting en hulp hoort daar bij. 

 Huisartsen worden gestimuleerd om ook in Nuenen-Zuid een praktijk te 

vestigen. 

In de ambtelijke organisatie moet klantvriendelijkheid een constant punt van 

aandacht zijn. Sneller antwoord, begrijpelijkere brieven, persoonlijk contact, het 

zijn eenvoudige mogelijkheden om de burger die voor zijn zorgvraag geheel  

afhankelijk is van de gemeente, beter te bedienen. 

1.2 Zorg voor de leefomgeving 

In een sterk verstedelijkte regio is een aantrekkelijk buitengebied belangrijk. De 

afwisseling tussen natuur, landschap, toerisme, recreatie en agrarische 

bedrijvigheid maakt het buitengebied van Nuenen aantrekkelijk. We vinden het 

belangrijk dat de stedelijke bevolking kan blijven zien hoe ons voedsel 

geproduceerd wordt. Met aandacht voor gezondheid, milieu, voedselveiligheid en 

dierenwelzijn  bieden we ondernemers in het buitengebied de ruimte om hun 

plaats en rol in het landschap te blijven spelen. 

 
2 Uitbreiding van het dorp – bouwen naar behoefte 

Er is in Nuenen, zoals op vele plaatsen in Nederland, een urgent tekort aan sociale 

huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Veel bouwprogramma’s, ook in 

Nuenen, zijn gebaseerd op de inzichten van vele jaren geleden en behoeven 

daarom nu, in een veranderde werkelijkheid,  bijstelling. 

 

Concreet dus:  

 Meer sociale huurwoningen.  

 Meer huur- en koopwoningen voor starters.  

 Meer woningen voor ouderen die lang zelfstandig moeten blijven wonen.  

 Toestaan en zelfs stimuleren van projecten voor Gezamenlijk Wonen, 

bijvoorbeeld in de Kloostertuin. 

 Bestemmingsplannen zodanig bijstellen dat woningaanpassingen ten 

behoeve van langer zelfstandig wonen kunnen worden gerealiseerd. 

 

De bestaande bouwprogramma’s in Nuenen-West, Gerwen en Nederwetten 

moeten kritisch worden getoetst op het aantal sociale huurwoningen en het 
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aantal huurwoningen in het middensegment. Een norm van minimaal 30% sociale 

huur is - met de inzichten van vandaag - nodig. Grondprijzen en 

bestemmingsplannen moeten als instrument worden gebruikt om de doelstelling 

te realiseren en niet als instrument om de opbrengst uit grondexploitatie te 

maximaliseren. 

 

Bij elk bouwproject staat duurzaamheid voorop. Gebruik van duurzame 

materialen, gebruik van zonnecollectoren en andere technologische middelen om 

te komen tot een zo laag mogelijk energieverbruik moeten via 

bestemmingsplannen worden afgedwongen.  

 

 

3 Waarborgen van het voorzieningenniveau 

3.1 Welzijnsvoorzieningen 

De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door welzijn, onderling 

sociaal contact, onderwijs, gezondheidsvoorzieningen, veiligheid, aanbod van 

kunst en cultuur en de mogelijkheid tot recreatie en ontspanning. Daar waar 

mensen een goede kwaliteit van leven ervaren,  is ook sprake van een kwalitatief 

goede samenleving. Vrijwilligers zijn onmisbare bouwstenen in de sociale 

verbanden. Essentieel is daarom dat vrijwilligerswerk door de gemeente wordt 

gestimuleerd en gewaardeerd.  

 De gemeente voorziet in sociaal culturele ruimten (Het Klooster, De 

Koppelaar, D’n  Heuvel) en sportvoorzieningen (De Hongerman, gymzalen 

Jacobushoek, Mgr. Cuytenlaan, Gerwen en Nederwetten alsmede de vijf 

sportparken). Zowel de sociaal culturele ruimten als de sportvoorzieningen 

moeten tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (niet per se 

kostendekkend) beschikbaar zijn voor verenigingen, het onderwijs en 

andere groepen gebruikers. 

 Uitgangspunt is dat elke vereniging en instelling zelf verantwoordelijk is 

voor haar financiële reilen en zeilen. Gemeentelijke subsidies worden 

ingezet voor activiteiten aansluiten bij en passen in het gemeentelijk beleid 

en die zonder deze subsidie niet of slechts tegen voor die vereniging of 

instelling onaanvaardbaar hoge kosten kunnen plaatsvinden.  

Tot de voorzieningen hoort ook een aantrekkelijk centrum met horeca, goede 

winkelvoorzieningen en goede parkeermogelijkheden. Met name het centrum 

verdient een impuls, mede door de leegstand. Verloedering dient te worden 
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voorkomen. Gemeente, ondernemers en centrummanager moeten 

verbeterpunten in kaart brengen en deze gericht gaan aanpakken. 

3.2 Centrumvoorzieningen 

Heel belangrijk is de aantrekkelijkheid van het centrum voor de inwoners en het 

groeiend aantal bezoekers van buiten de gemeente. In het centrum worden vele 

uren met elkaar doorgebracht en ontmoetingen met contacten onderhouden. 

Belangrijk is daarom dat de voorzieningen aantrekkelijk blijven, zoals de winkels, 

de horecagelegenheden met terrassen, het park en de culturele instellingen en 

activiteiten. Bereikbaarheid en parkeergelegenheden zijn daarom een must. 

 

Het winkelgebied verdient een stevige vernieuwde impuls te krijgen. Er is veel 

langdurige leegstand waardoor verloedering op de loer ligt. Dit dient te worden 

voorkomen. Gemeente, ondernemers, eigenaren en centrummanager moeten 

daarom actief op zoek naar mogelijkheden om het centrum een facelift te geven 

en deze snel en gericht gaan uitvoeren. Herbestemmen van winkelpanden die 

geen toekomst als winkel meer hebben moet serieus worden overwogen. 

4 Verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid 

Door de aanleg van de HOV is een snelle busverbinding met Eindhoven 

gerealiseerd. Maar er rijden nog elke dag heel veel auto’s door het dorp, met 

name over de Europalaan. Ooit was de gedachte dat er niet meer dan 25.000 

voertuigen per etmaal over de Europalaan zouden mogen rijden, ook niet na de 

verdere uitbouw van Nuenen-West. Maar dit kan alleen als Nuenen zich 

(opnieuw) sterk maakt voor: 

 

 het afronden van ‘De Ruit’ rond Eindhoven met name aan de noordzijde, 

zodat verkeer uit het achterland direct kan worden geleid naar de A2 en A50 

en er bij calamiteiten op de A67 geen verkeersinfarct ontstaat;  

 het bevorderen van de doorstroming op de A270; 

 het onderzoeken van een mogelijkheid (en zo mogelijk ook realisatie) van 

een oostelijke rondweg rond Nuenen waarmee verkeer vanuit het 

achterland direct naar de A270 kan worden geleid. 

Het openbaar vervoer is kwalitatief verbeterd door de aanleg van de HOV. Het 

gebruik dient daarom gestimuleerd te worden. Dit kan door:  



 

9 
 

 de aanleg van een transferium waardoor het gebruik van de HOV 

aantrekkelijker wordt gemaakt; 

 het goed borgen van de veiligheid van de haltes en waar nodig verbeteren; 

dit geldt met name voor de drukke halte aan de rand van Gerwen. 

 het openbaar vervoer beschikbaar houden in alle wijken van Nuenen, ook in 

de avonduren. 

 

Omdat veel Nuenenaren gebruik (moeten) maken van de zorg die geboden wordt 

door het Annaziekenhuis in Geldrop, moet dit ziekenhuis vanuit Nuenen 

eenvoudig met openbaar vervoer te bereiken zijn.  

 

5 De bestuurlijke toekomst van Nuenen 

Nuenen zal gedurende de komende bestuursperiode samengaan met een andere 

gemeente. Welke is nog onzeker. Voor het CDA is samengaan met Son en Breugel 

momenteel de logische keuze gezien de aard en cultuur van beide dorpen.  

Het CDA is overigens van mening dat op lange termijn gestreefd moet worden 

naar één grote regiogemeente. 

Aan een fusie of herindeling wil het CDA wel de volgende voorwaarden 

verbinden: 

 Lokale loketten en voorzieningen zoals het CMD (= centrum voor 

maatschappelijke deelname), bibliotheek, sociaal culturele ruimtes en 

sportvoorzieningen,  moeten blijven bestaan om deze essentiële vormen van 

dienstverlening dicht bij de burgers te houden. 

 De stem van de Nuenense inwoner moet hoorbaar blijven door de instelling 

van een gekozen dorpsraad Nuenen, die bevoegdheden en een eigen budget 

krijgt om daarmee de Nuenense eigenheid zoveel mogelijk te waarborgen. 
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Onze visie Concreet Door Acties 

Het Klooster: bepaal wat het ons waard is en leg dat voor de komende tien jaar vast! 

De Hongerman: nieuwbouw! 

Zwembad bij de Hongerman: niet doen! 

Zorg voor alleenstaande ouderen: maken we ons sterk voor! 

Openstellen afrit Geldropsedijk voor auto’s: doen we niet! 

Huisartsenpost Nuenen-Zuid: maximale inzet om het voor elkaar te krijgen! 

Handhaving: jazeker, en dan voor iedereen! 

Vervangen kliko’s door ondergrondse containers: begin er niet aan! 

Aanleg transferium: morgen mee beginnen! 

Afmaken van ‘De Ruit’ rond Eindhoven: morgen op de agenda van provincie en regio! 

Bouwplannen: alle nieuwe huizen maximaal duurzaam! 

Uitbreiding Gerwen en Nederwetten: realiseren met oog voor dorps karakter! 

Initiatieven Gezamenlijk Wonen: omarmen en stimuleren! 

Meer sociale huurwoningen: ja graag! 

Opvang vergunninghouders: stimuleer vrijwilligerswerk! 

Bibliotheek, muziekschool: moeten behouden blijven voor  Nuenen! 

Verenigingsleven: zorg dat het kan groeien en bloeien! 

Mantelzorgers: ken ze, ondersteun ze, waardeer ze! 

Zorg voor inwoners: met een warm hart, op basis van vertrouwen! 

Minimaregelingen: ruimhartig! 

Samenwerken met andere gemeenten: ja, als het leidt tot betere kwaliteit! 

Groenvoorziening:  het groenste dorp van de regio moet kunnen! 

Nieuwe huizen: energieneutraal!  

Gemeentefinanciën: geen lastenverzwaring burgers! 

Afvalverwerking: gebruiker betaalt! 

Energievriendelijke gemeente: leer van voorbeelden in andere gemeenten! 
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Raadsleden: maximaal twee termijnen! 

Gulbergen: regionaal recreatiegebied! 

Van Gogh: originele schilderachtige locaties koesteren! 

Kwaliteit van de leefomgeving: gemeentelijk groen: vogel – en insectenvriendelijk! 

Wateroverlast: verwijder en voorkom onnodige betegeling en bestrating! 

Onnodig autogebruik: maak fietsen en lopen aantrekkelijker! 

Toekomst: bewaak eigenheid van dorp en behoud lokale loketten! 

 


