
Samen doen, daar staan wij voor! Onze leden zijn 
actief in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen en 
weten wat er speelt. We spannen ons in voor een 
veilig, leefbaar en nóg mooier dorp. En daar 
betrekken we graag de inwoners bij. Want als we 
samen praten, denken en doen, komen we tot de 
beste ideeën en resultaten. 

 

SPEERPUNTEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 
2022-2026 

WONEN 
• Bouwen woningen:  

o 1250 woningen in 10 jaar, in alle kernen, voor jong én oud 
o aanpak leegstand en verloedering 
o flexibel meedenken bij alternatieve woonconcepten 

• Vergroten kansen van onze inwoners op onze woningmarkt 

ZORG EN WELZIJN 
• Een actieve aanpak van armoede door toeleiding naar werk. Niemand 

hoeft in Oirschot arm of eenzaam te zijn. 
• Iedereen moet mee kunnen doen in het verenigingsleven en aan binnen- 

en buitenschoolse activiteiten. 

VERKEER EN VEILIGHEID 
• Verbreding A58: we blijven strijden voor een aquaduct bij Oirschot. 

De verbreding van de A58 helpt om overlast van sluipverkeer in 
De Beerzen en Spoordonk op te heffen. 

• Aanpak verkeersknelpunten: aanpak rotonde Lidl, aanleg randweg 
de Kemmer  

ONDERWIJS 
• Verbeteren kwaliteit onderwijs voor de Beerse kinderen door 

snelle bouw van een Integraal Kind Centrum op De Klep 
• Iedere basisschool een eigen basis-bibliotheek 

SPORT EN GEZONDHEID 
• Sportverenigingen meer zeggenschap geven over eigen 

voorzieningen  
• OZB verlagen voor gebouwen van verenigingen met een sociaal 

belang. Zoals buurthuizen, sportverenigingen en scoutinggebouw 
• Maximale inzet om drugsgebruik en problematisch alcoholgebruik 

aan banden te leggen 

OIRSCHOT 
DE BEERZEN 



OIRSCHOT 
DE BEERZEN 

CULTUUR EN ERFGOED 

• Er komt een gemeentelijk cultuurbeleid 
• De Enck krijgt de kans zich te ontwikkelen tot de huiskamer 

van Oirschot met plek voor onze verenigingen 
• We dragen zorg voor een sterk lokaal erfgoedplatform 

LANDBOUW 
• Bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector gaat gepaard met 

verbetering van de omgevingskwaliteit. Daarbij stimuleren we transitie 
naar duurzame of biologische landbouw. 

• Er is geen ruimte voor nieuwvestiging van niet-grondgebonden 
veehouderij. 

LEEFOMGEVING EN NATUUR 
• Meer groen in de wijk. Inwoners moeten kunnen aangeven waar ze in hun 

wijk graag bomen geplant zien.  
• De Markt in Oirschot is het hart van dorp. Een hart dat moet blijven 

kloppen. Wij willen een levendige markt met minder auto’s en meer 
groen. Een kiosk geeft kansen voor cultuur en ontmoeting.  

 
KLIMAAT, ENERGIE EN DUURZAAMHEID 

• We doen wat nodig is om aan onze doelstellingen voor duurzame energie 
te kunnen voldoen: 

o Tot 2030 geen extra windmolens 
o Stimuleren zon op dak, zowel op woningen als bedrijven 
o Zonnevelden in het buitengebied alleen in de twee nu 

opengestelde zoekgebieden 
• Projectsubsidies voor lokale duurzaamheidsinitiatieven blijven in stand. 

 
GEMEENTEHUIS 

• De dienstverlening aan onze inwoners moet beter. Dat blijft 
ons uitgangspunt. Intensieve samenwerking in de regio is 
daarvoor essentieel. 

• Inwoners worden actief betrokken en geïnformeerd. Vooraf door 
middel van een goed participatieproces. Achteraf door duidelijke 
communicatie van genomen besluiten. 

 
ECONOMIE / ONDERNEMERS 

• Na Spoordonk en De Beerzen investeren we in het centrum van 
Oirschot. 

• Een sterk centrummanagement helpt om onze gemeente op de 
kaart te zetten.  

• De kwaliteit van onze bedrijventerreinen verbeteren. 
  

Nieuwsgierig naar ons complete programma? 
 

www.cda-oirschot-debeerzen.nl  


