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SAMEN AAN DE SLAG 
 

Beste inwoner van de gemeente Oirschot, 

CDA Oirschot – De Beerzen gelooft in de kracht van samen. De kracht van de 
samenleving, waar mensen elkaar tegenkomen en verbindende activiteiten 
organiseren. Bijvoorbeeld in gezinnen, verenigingen, sportclubs, buurthuizen, 
bibliotheek, (familie)bedrijven of coöperaties.  

Het zijn de plekken in onze gemeente waar jong en oud voor elkaar zorgen, 
mensen naar elkaar omkijken en vrijwilligers hun buurt schoon, veilig en 
levendig houden. 

Ook in de politiek doen we het samen. Samen met andere politieke partijen, 
samen met allerlei organisaties en samen met u: de inwoners van Spoordonk, 
Oost-, West- en Middelbeers, en Oirschot.  

Daarom zijn we ook trots op dit programma dat niet alleen vóór, maar ook 
samen met inwoners is geschreven. Daartoe hebben wij vele gesprekken 
gevoerd. Met onze leden, inwoners, bij buurtbeheer, diverse organisaties. Ook 
hebben we gesproken met onze jongeren tijdens een online jongerencafé. 

Ons verkiezingsprogramma is niet in beton gegoten en is net als onze 
samenleving altijd in ontwikkeling. Oirschot, Oost-, West- en Middelbeers en 
Spoordonk zullen de komende jaren veranderen, dus dit programma zal de 
komende jaren om nuancering en bijstelling vragen.  

Juist daarom willen wij graag ook ná de verkiezingen met de inwoners in 
gesprek blijven om ons ‘Monument in het groen’ nog mooier, leefbaarder en 
leuker te maken. Dát is de opdracht voor de CDA-fractie die u op 16 maart 2022 
kiest. Dat doen we graag samen met u!  

Doet u mee? 



 

 

 

 

WAAR STAAN WIJ ALS CDA VOOR? 
 

CDA Oirschot-De Beerzen is een partij die dicht bij de inwoners staat, die luistert 
en mensen en organisaties verbindt. Het is dé dorpspartij met bekwame, 
betrokken en betrouwbare leden die diep- en breed geworteld zijn in onze 
samenleving.  

We werken samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties aan leefbare 
dorpen en wijken. Voor nu én in de toekomst. En ook al zijn wij een relatief kleine 
gemeente, wij kunnen niet voorbij gaan aan de grote vraagstukken van deze 
tijd, zoals woningbouw en de energietransitie. Daarnaast vragen de gevolgen 
van de Coronapandemie ook in onze gemeente uitdrukkelijk aandacht. 

Deze, en de lokale uitdagingen gaan we aan met een brede en sterke groep 
mensen. Met een kandidatenlijst met veel ervaring en deskundigheid maar ook 
vele nieuwe en jonge kandidaten. Verder hebben we de beschikking over een 
groot netwerk en kennis.  Door onze nauwe contacten met leden van de 
Provinciale Staten en van de Tweede Kamer onderscheiden wij ons duidelijk van 
lokale partijen. 

Om alle uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er creatieve oplossingen uit de 
samenleving nodig. Meer dan voorheen vraagt deze tijd van iedereen een 
actieve bijdrage. Inwoners die meepraten, meedenkenen meedoen en een 
politiek waar je van op aan kunt. Samen Doen!  

 
 

  



 

 

 

 

ONZE KERNWAARDEN 
 

Samen leven 
Het is goed leven in onze gemeente. Het is belangrijk dat veel mensen in onze 
gemeente elkaar kennen, dat iedereen mee kan doen en dat we er voor elkaar 
zijn als dat nodig is. Natuurlijk heb je in een samenleving regels nodig. Maar die 
dienen volgens het CDA altijd in dienst te staan van de inwoners. Wij willen dat 
alle mensen de ruimte krijgen om hun bijdrage te leveren.  

 

Samen doen 
Het CDA gelooft in de kracht van mensen en gemeenschappen. Alleen als 
mensen zelf iets niet kunnen oplossen of hulp nodig hebben, komt de overheid 
in actie. Bij die vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Het CDA wil goede 
initiatieven van inwoners een kans geven. Actief burgerschap is onontbeerlijk 
voor een leefbare samenleving.  

 

Samen zorgen voor een goede toekomst  
Rentmeesterschap behoort tot één van de kernwaarden van het CDA. Aan ons 
de opdracht ons blijvend maximaal in te zetten om een duurzame, leefbare 
gemeenschap door te geven aan onze (klein)kinderen. Dat betekent dat 
iedereen gebruik kan maken van zijn of haar talenten, we zuinig zijn op de 
natuur en het huishoudboekje op orde is.  

 

Samen kunnen we meer 
Ons verkiezingsprogramma draagt de titel SAMEN. Het CDA is blij met de 
samenwerkingsverbanden in onze gemeente en de grote maatschappelijke 
betrokkenheid van veel inwoners. Wij geloven dat mensen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties onze gemeente verder kunnen versterken door 
samen te werken. Maar daar hoort ook een slagvaardige, toegankelijke en 
betrouwbare overheid bij. 

 

  



 

 

 

 

Wonen 

Prettig wonen op de plek waar je wilt, is een basisbehoefte. 
Het CDA wil mogelijkheden creëren om eigen starters en 
ouderen meer kans te geven om te wonen in eigen dorp. 

 

• De gemeente onderzoekt maximaal de juridische mogelijkheden om de 
kansen van Oirschotse woningzoekenden op onze woningmarkt te 
vergroten. Een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming worden 
uitgewerkt en ingevoerd in onze gemeente. 

• We voeren het Actieplan Wonen uit: 1250 nieuwe woningen de komende 
10 jaar.  Woningen in al onze kernen, zowel in- als uitbreidingslocaties. We 
bouwen zoveel mogelijk passend naar behoefte. 

• De woningmarkt vraagt creatieve en maatgerichte oplossingen. Daarom 
denkt de gemeente actief en met een positieve grondhouding mee bij: 

o Woningsplitsing of een extra woning op het eigen perceel 

o Wooninitiatieven rondom zorg en/of ouderen 

o Omzetten van leegstaande kantoor- of winkelpanden naar 
woonruimten 

o Realiseren van woonruimte bij vrijkomende agrarische bebouwing 

• Blijven stimuleren van het succesvolle Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). Juist voor jongeren uit onze gemeente een 
kans om samen te bouwen. 

• Oplossingsgericht meedenken bij aanvragen voor tijdelijke ‘tiny houses’. 
Enkel op locaties die alleen voor tijdelijke bewoning in aanmerking 
komen. 

• Toevoegen van seniorenwoningen in/nabij centrum om doorstroming te 
bevorderen. 

• ‘Ruimte-voor-Ruimte’ plannen moeten bijdragen aan het realiseren van 
verbeteringen van landschappelijke of maatschappelijke waarden. 

• Stimuleren van duurzaam bouwen (bijvoorbeeld hout, modulair, prefab). 

  
 

Resultaat Online Jongerencafé 



 

 

 

 

Zorg en Welzijn 

Samen zorgen betekent omkijken naar elkaar, leven met 
elkaar en zorgen voor elkaar. Over alle generaties heen. 
Iedereen moet mee kunnen doen. Niemand hoeft in Oirschot 
arm of eenzaam te zijn. 

 

• Bestaanszekerheid bieden door actieve aanpak van armoede. Door 
toeleiding naar werk en waar nodig door financiële ondersteuning. 
Verborgen armoede brengen we in beeld. 

• Ieder kind moet lid kunnen worden van een vereniging en kunnen 
meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld, 
Caritas en aan hen gelieerde instellingen verdienen optimale steun.  

• Huishoudens met een laag inkomen ondersteunen we bij de 
verduurzaming van hun woningen. Gerichte energiecompensatie voor de 
huishoudens die dit het hardste nodig hebben.  

• Gemeente spant zich samen met horeca, (sport)verenigingen, ouders, 
wijkagenten, huisartsen en jeugdwerkers maximaal in om drugsgebruik 
en problematisch alcoholgebruik aan banden te leggen. 

• We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van onze 
inwoners. We ondersteunen het idee van een rookvrije generatie. 

• De sociale veerkracht van jongeren in combinatie met sociale begrenzing 
staat onder druk. De gemeente ondersteunt initiatieven om samen met 
ouders/verzorgers, scholen, jongerenwerk, het (sociale) wijkteam, bureau 
Halt en politie dit probleem aan te pakken.  

• We nemen verantwoordelijkheid voor de opvang van mensen in nood. 
Daarbij is uitgangspunt dat aard en omvang in verhouding is tot wat we 
als gemeente aankunnen. Draagvlak vanuit de samenleving is een 
voorwaarde. 

• Nieuwe inwoners moeten zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze 
gemeente. We zetten ons in voor betere integratie van nieuwe inwoners 
door bijvoorbeeld het aanbieden van beter taalonderwijs en 
kennismaking met (sport)verenigingen en cultuur. 

  



 

 

 

 

 

 

• De ouderenbonden spelen, juist in deze tijd, een belangrijke rol. We 
ondersteunen hun initiatieven. Daarmee doen ouderen zo lang mogelijk 
mee en gaan we eenzaamheid tegen.  

• Wegnemen gemeentelijke regeldruk bij mantelzorgers en vrijwilligers. 
Mantelzorgers betere toegang bieden tot kennis, vaardigheden en 
middelen zodat ze hun taak gemakkelijker kunnen uitvoeren en ze de 
waardering krijgen die ze verdienen. 

• De gemeente neemt geen besluiten die negatief van invloed zijn op het 
dagelijks leven van mensen met een beperking.  

 

 

Sport en Gezondheid 

Sport verbindt en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Sport zorgt voor een gezonde en vitale 
gemeente.  

 

• Opstellen gemeentelijke sportbeleid. Daarmee zorgen we voor: 

o ondersteuning van de activiteiten en ambities van onze onmisbare 
sportclubs 

o een betere samenwerking tussen welzijnswerk en de 
sportverenigingen 

o aandacht in het beleid van verenigingen voor de gezondheid van 
hun leden en bezoekers 

• We geven buitensportverenigingen die dat willen meer zeggenschap over 
eigen voorzieningen. Onderhoud kan daarmee efficiënter en effectiever 
en de huren voor de verenigingen kunnen naar beneden. 

  



 

 

 

 

Verkeer en Bereikbaarheid 

Prettig samenleven kan alleen in een veilige gemeente. 
Inwoners moeten zich veilig voelen in hun buurt en zich veilig 
kunnen bewegen in het dorp. 
 

• Verbreding A58. Samen blijven strijden voor een aquaduct, de enige juiste 
oplossing voor de lange termijn. 

• Verbeteren verkeerssituatie rotonde bij Lidl en Bestseweg. 

• Aanleg randweg De Kemmer. Voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer 
zijn veilige verbindingen voor alle verkeersstromen van en naar het 
centrum essentieel. 

• Veilige fiets- en wandelroutes naar scholen en centrumvoorzieningen. 

• Verbeteren van de fietsinfrastructuur. Goede fietsverbindingen voor zowel 
recreatief als woon-werk fietsverkeer (snelfietsroute Tilburg - Eindhoven). 

• De bereikbaarheid van al onze kernen met het openbaar vervoer moet 
gegarandeerd blijven. Ook in de avonden en weekenden. 

• Ontmoedigen van autoverkeer in en door onze dorpskernen.  

• Uitvoeren verkennend onderzoek naar nut en noodzaak van een randweg 
om de Beerzen.  

 

Veiligheid 
 

• Criminaliteit verstoort en ondermijnt onze samenleving. Samenwerking 
tussen politie, gemeente én inwoners is noodzakelijk. 

• Drugsoverlast en criminaliteit worden hard aangepakt. 

• Leegstaande panden in dorpskernen en buitengebied leiden tot 
verpaupering en ongewenste, soms criminele activiteiten. Kansen bieden 
aan tegengaan leegstand, zonder dat het leidt tot ‘verrommeling’ van de 
kernen of het landschap in het buitengebied.  

• Gelukkig wonen we in een relatief veilige gemeente. Op locaties waar 
inwoners zich onveilig voelen of criminaliteit een probleem is kunnen 
proportionele maatregelen (cameratoezicht, buurtpreventie, BOA’s) 
worden ingezet. 



 

 

 

 

Onderwijs 

Goed onderwijs ontwikkelt talenten en biedt kansen voor de 
toekomst. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.  

 
• Realisatie van Integraal Kind Centrum (IKC) op De Klep. Een unilocatie 

voor basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang en vrijetijdsbesteding 
met sport en cultuur. Duidelijke communicatie naar betrokken 
projectpartners en inwoners van De Beerzen over de voortgang en 
tijdslijnen van dit project. 

• Nieuwe initiatieven voor het onderwijs in onze gemeente zullen we op 
hun meerwaarde beoordelen. 

• De bibliotheek ontwikkelt zich van een uitleenbibliotheek naar een 
‘maatschappelijke bibliotheek’ en ontmoetingsplek. Er is aandacht voor 
laaggeletterdheid, hulp bij toenemende digitalisering en stimulering van 
de leesvaardigheid van jeugd en ouderen. 

• Op onze basisscholen dient een goede basiscollectie aan uitleenboeken te 
zijn. 

 
 

  



 

 

 

 

Cultuur en Erfgoed  

Cultuur bindt en verbindt. Het CDA wil daarom dat culturele 
instellingen hun belangrijke  plaats in de gemeente kunnen 
blijven innemen. Een goed cultuurbeleid is hiervoor essentieel.  

 
• Voor het opstellen van gemeentelijk cultuurbeleid stellen we de 

benodigde middelen beschikbaar. 

• Ontwikkelen van plannen om ons religieus cultureel erfgoed (kloosters) 
een functionele bestemming te geven. 

• We ondersteunen het voortbestaan van De Enck als huiskamer van 
Oirschot. Daarbij krijgen onze lokale verenigingen voorrang bij het 
gebruik. 

• We zijn trots op de initiatieven die hebben gezorgd voor de realisatie van 
onze prachtige dorpshuizen. Ze zorgen voor verbinding in de dorpen. 

• Ruimte bieden binnen de centrumvisie voor evenementen voor en door 
jongeren. 

• We laten initiatieven die zorgen voor verbinding in onze samenleving 
doen waar ze goed in zijn. Denk hierbij aan ’t Bint, de Cultuurboerderij, het 
Oude Kerkje, onze musea en de natuurpoorten. 

• Ondersteunen van initiatieven die ons materiële én immateriële erfgoed 
veiligstellen. Zorgdragen voor een sterk lokaal erfgoedplatform met 
deskundige en betrokken leden.  

• Onderzoeken van mogelijke samenwerkingsvormen met faciliteiten op 
kazerneterrein van legerplaats Oirschot (atletiekbaan, theater).  

 

 

Resultaat Online Jongerencafé 

 

  



 

 

 

 

Landbouw  

Wij zijn trots op onze agrarische familiebedrijven. Deze 
bedrijven horen bij het buitengebied van onze gemeente. 
Samen met de agrarische ondernemers werken we aan hun 
toekomstperspectief en investeren we in de kwaliteit van ons 
buitengebied.  

 

• Gemeentelijk ondersteuningsnetwerk staat veehouders bij in de transitie 
(stoppen, omschakelen of innoveren). We stimuleren daarbij duurzame 
concepten zoals natuurinclusief, biologisch of planet proof.  

• Bedrijfsontwikkelingen in de (intensieve) veehouderij moeten gepaard 
gaan met vermindering van de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak.  

• Geen ruimte voor nieuwvestiging van niet-grondgebonden veehouderij.  
In ons buitengebied blijft ruimte voor grondgebonden (melk)veehouderij. 

• We stimuleren de afzet van streekproducten bij onze ondernemers, zoals 
nu al gebeurt via de weekmarkten en ‘t Bint.  

  



 

 

 

 

Leefomgeving en Natuur  

Oirschot is een echt ‘Monument in het groen’ met prachtige 
natuur en mooie kernen. Dat willen zo houden voor de 
volgende generaties.  

 

• Het uitvoeringsprogramma vitaal landelijk gebied voeren we verder uit. 
Als kapstok voor de ruimtelijke ontwikkeling van Oirschot wordt 
aangesloten op de visie en ambitie van het Van Gogh Nationaal Park.  

• Bij ontwikkelingen in het buitengebied spelen vele belangen die in balans 
met elkaar gewogen dienen te worden. 

• Door het terugbrengen van landschappelijke elementen neemt de 
biodiversiteit toe. Projecten als Food4Bees, Landcoöperatie Dal van de 
Kleine Beerze en duurzaam bermbeheer (o.a. van Mooi Straten) verdienen 
onze steun. 

• Stimulering project “tegel er uit, plant er in” in straten in bebouwde kom. 

• Meer bomen planten. Inwoners moeten kunnen aangeven waar ze in hun 
wijk graag bomen geplant zien. Zo maken we werk van de herplantplicht. 
Een herziening van de bomenverordening is daarvoor nodig.  

• Inwoners krijgen een stem bij de inrichting en het onderhoud in hun 
eigen wijk. Initiatieven van inwoners krijgen de kans. 

• De Markt in Oirschot is het hart van dorp. Een hart dat moet blijven 
kloppen. Een uitgewerkte visie op de toekomst van de Markt is nodig. Wij 
willen een levendige Markt met minder auto’s en meer groen. Daarbij past 
geen leegstand. Een kiosk geeft kansen voor cultuur en ontmoeting. 

• Opknappen en onderhoud van speelbos in Konijnenberg in Middelbeers 
en De Kemmer in Oirschot. 

• Strengere aanpak zwerfafval.  

• Stimuleren van bloemrijke akkerranden en bermen. 

  



 

 

 

 

Klimaat, Energie en Duurzaamheid 

Wij geloven dat we onze aarde niet hebben geërfd van onze 
ouders, maar geleend van onze kinderen. Dat vraagt 
verantwoordelijkheid om actie te nemen tegen onder andere 
klimaatverandering. We willen de gemeente goed doorgeven 
aan toekomstige generaties. 

 

• We doen wat nodig is om aan onze doelstellingen op het gebied van 
duurzame energie te kunnen voldoen. Daarvoor zijn in ieder geval tot 
2030 geen extra windmolens in Oirschot nodig. 

• We stimuleren de aanleg van zonnedaken bij nieuwbouw, zowel op 
woningen als bedrijven. Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen is de 
inzet deze zoveel mogelijk energieneutraal te realiseren. 

• De ontwikkeling van zonnevelden in ons buitengebied vindt enkel plaats 
binnen de nu opengestelde zoekgebieden (Kattenberg en Kriekampen). 

• We werken actief aan de verduurzaming van de gemeentelijk panden. 
Bijvoorbeeld met isolatie, openbare Ledverlichting, zonnedaken of groene 
daken. 

• De projectsubsidies voor duurzaamheid blijven in stand, zodat kleine 
projecten die vanuit de samenleving ingediend worden, ook kunnen 
worden uitgevoerd.  

• Verplichte ontkoppeling van afvoer hemelwater en rioolwater bij 
nieuwbouw en stimulering van deze ontkoppeling bij bestaande 
gebouwen. Samen met het waterschap stimuleren we maatregelen tegen 
verdroging en wateroverlast.  

• Continuering van subsidie aan Energieloket De Kempen. 

• Klimaatbestendig maken van Beekdal De Beerze (waterbeheer). 

• Stimulering nog betere afvalscheiding bij de bron. 

• Er komen meer elektrische laadpalen in de openbare ruimte voor 
gastgebruik, specifiek in de centrumgebieden en bij de 
sportaccommodaties. 

 

  



 

 

 

 

Gemeentehuis 

Samen doen vraagt verantwoordelijkheid en actief 
burgerschap van onze inwoners. Maar dat kan alleen tot 
succes leiden als we ook kunnen rekenen op een slagvaardige, 
transparante en betrouwbare overheid.  

 

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

• De ambtelijke organisatie moet betrouwbaar, slagvaardig en toegankelijk 
zijn. Daarom investeren we in de gemeentelijke organisatie. We zetten 
ons maximaal in om goede medewerkers aan te trekken en te behouden. 

• Zaken die op een schaal spelen, waarbij de inzet van de gemeente te kort 
schiet, dragen we over aan gemeenschappelijke regelingen of 
samenwerkingsverbanden in de regio.  

• We blijven ons inspannen om de sterk verbeterde samenwerking in de 
Oirschotse gemeenteraad vast te houden en te versterken. We streven 
naar een zo breed mogelijk gedragen raadsprogramma 2022-2026.  

• Structureel verlagen gemeentelijke belastingen (OZB) voor eigen 
gebouwen van verenigingen/stichtingen met een grote sociaal-
maatschappelijke waarde. Deze dienen tegen het lagere woningtarief 
belast te worden, in plaats van het hoge bedrijfstarief. 

• Het gemeentehuis moeten inwoners ervaren als een dorpshuis: je bent 
welkom en je wordt geholpen. Goede en snelle dienstverlening via diverse 
kanalen, digitaal of in een gesprek. 

• Communicatie: duidelijke en transparante communicatie van college- en 
raadsbesluiten. 

• We communiceren tijdig en duidelijk met inwoners, buurtbeheer en 
dorpsondersteuners.  

• Op basis van een participatieplan, wordt vooraf duidelijk hoe, wanneer en 
waarover geparticipeerd wordt. Bij de start van projecten worden duidelijk 
randvoorwaarden en kaders aangegeven. We voorkomen onmogelijke 
verwachtingen van inwoners: participatie is ook compromissen sluiten. 

• Naast een jeugdburgemeester zijn we voorstander van een jongerenraad. 

 



 

 

 

 

Economie / Ondernemers 

Het CDA is blij dat in onze gemeente zoveel ondernemers 
actief zijn. Zij zorgen ervoor dat veel mensen een goede 
boterham kunnen verdienen. Het CDA ondersteunt 
ondernemers:  vergunningaanvragen moeten efficiënt, 
zorgvuldig en zonder onnodig tijdverlies behandeld worden.  

 
• Na de investeringen in de dorpscentra van Oostelbeers, Middelbeers en 

Spoordonk investeren we ook in het centrum van Oirschot. Samen met 
inwoners en ondernemers wordt de centrumvisie verder uitgewerkt en 
vormgegeven. De Markt is en blijft het kloppend hart van Oirschot. 

• Samen met ondernemers blijven we investeren in 
een sterk centrummanagement ten behoeve van een betere 
economische profilering van een monumentaal en groen Oirschot.  

• Oirschot mag op de kaart gezet worden. De visie en ambitie van het Van 
Gogh Nationaal Park kan hiervoor als paraplu dienen. De pilot van de 
Brandstore in het oude raadshuis krijgt een structureel vervolg, in 
samenwerking met o.a. centrummanagement, Visit Oirschot, Oirschotse 
musea en de lokale erfgoedorganisaties. 

• De kwaliteit van onze bedrijventerreinen moet verbeterd worden. Bij de 
revitalisatie van deze terreinen stimuleren we verduurzaming en 
vergroening. 

• We bieden ondersteuning aan startende ondernemers voor hun verdere 
ontwikkeling. 

• We verlevendigen de lokale weekmarkten door ook lokale ondernemers 
de mogelijkheid van een standplaats te bieden.  

 

  



 

 

 

 

SAMEN TERUGKIJKEN 

CDA Oirschot-De Beerzen kijkt met gepaste trots terug op wat 
we samen met andere partijen en inwoners hebben kunnen 
realiseren uit ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022. 

 

• In periode 2018-2021 zijn er in de gemeente bijna 400 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd in alle kernen van onze gemeente. 
(Daarmee waren we op gebied van wonen een van de best presterende 
gemeentes van Brabant). Maar nog altijd niet voldoende om aan de 
toenemende vraag te kunnen voldoen. 

• Grote dank aan Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers! Samen met deze 
groep vrijwilligers is de duurzame herinrichting van het centrum van 
Middelbeers tot stand gekomen. 

• Grote dank aan de groep vrijwilligers van Hart van Spoordonk! Samen met 
deze groep vrijwilligers is Dorpshuis ’t Hart en sportzaal Spoordonk Sport 
gerealiseerd. 

• Herontwikkeling van sportpark Moorland in Oirschot met prachtige 
faciliteiten voor hockey en voetbal. 

• Principebesluit voor een unilocatie voor onderwijs, kinderopvang en sport 
in de Beerzen op sportpark De Klep. 

• De langzaamverkeersbrug is gerealiseerd. 

• Er is capaciteit vrijgemaakt voor de uitvoering van de erfgoednota. 

• Eén zorgloket voor alle zorgvragers waar iedereen geholpen kan worden 
(LEV-groep). 

• Eén loket voor alle vergunningaanvragen. 

• Extra inspanningen op gebied van integratie van statushouders 
(taalonderwijs en huisvesting). 

• De afgelopen twee jaar hebben clubs en verenigingen met een groot 
maatschappelijk belang een lager tarief voor de gemeentelijk belastingen 
(OZB) betaald. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

E-mail 

info@cda-oirschot-debeerzen.nl 
 

Website 

www.cda-oirschot-debeerzen.nl 
 

Facebook 

www.facebook.nl/cdaoirschot 
 

Twitter 

www.twitter.com/cdaoirschot 
 

Instagram 

www.instagram.com/cdaoirschotdebeerzen 
 


