
 
 
 
 

  

 
 
 
  

Samen meer mogelijk maken! 
 

…want er kan zoveel meer… 
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Onze visie op de gemeente 
Mensen maken de samenleving. Bij het CDA is díe overtuiging diep geworteld. De betrokkenheid van 
mensen bij hun dorp, hun gezin, hun wijk, hun bedrijf of hun vereniging. Die betrokkenheid is het 
cement van onze samenleving.  

En de gemeente dan? Die moet vooral ‘mogelijk 
maken’. Soms vraagt dat een stapje terug doen, maar 
soms ook juist aanjagen en dúrven om de regie te 
pakken. Dat spel moet beter worden gespeeld. Waar 
aanjagen nodig was, ging het gemeentebestuur te vaak 
op de handen zitten. En waar overlaten makkelijk had 
gekund, probeerde de gemeente nog teveel de touwtjes 
in handen te houden. Dat moet beter, en dat kán ook 
beter! 
 

In dit verkiezingsprogramma leest u wat u van het CDA mag verwachten en waar wij ons hard voor 
gaan maken. 

 

Besturen met lef 
Als het aan het CDA ligt, dan gaat er echt wat veranderen in de gemeentepolitiek. Wij willen dat de 
gemeente meer tussen, dan boven mensen en organisaties gaat staan. En meer van buiten naar 
binnen denkt. Actief op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden. Als het moet: zelf aan de bal, en als 
het kan: overlaten aan andere spelers. Neem nou het economisch beleid. Daar valt zoveel meer uit te 
halen… Er wordt nog te weinig geluisterd naar onze ondernemers en de gemeente denkt ook te 
weinig met ze mee. Met als gevolg dat de bedrijvigheid in onze gemeente te wensen over laat. Het 
CDA wil dat de gemeente zich veel meer als partner opstelt en als 
dat nodig is ook regie durft te voeren. En dus bijvoorbeeld actief 
op zoek gaat naar ondernemers die wat toevoegen aan ons 
winkelbestand. Die enthousiast worden van de potentie die de 
Meerseplas als recreatiegebied heeft. Die kansen zien aan de 
oever van de Dommel. Die van het Mercuriusplein een hippe 
omgeving willen maken. Of die in Gemonde toch potentie zien 
om samen met inwoners en maatschappelijke partners een 
nieuw winkelconcept uit te proberen.  

 
En dat geldt ook voor de manier waarop we als gemeente omgaan met 
bewonersinitiatieven. Die moeten we omarmen, in woord maar ook in 

daad! En als het nodig is een stukje verder helpen. Het mag allemaal best wat 
pragmatischer, als het aan ons ligt. Niet denken vanuit regels en niet bang zijn 

om precedenten te scheppen. Want als iemand iets fantastisch bedenkt, dan 
mag diegene daar best voor beloond worden door een meewerkende houding 

vanuit het gemeentehuis. Nog te vaak is de gemeente de remmende factor, terwijl inwoners 
(terecht) verwachten dat ze juist een duwtje in de goede richting krijgen. Trage processen zuigen de 
energie uit goedwillende en actieve inwoners. 
 
Die actieve houding van de gemeente willen we eigenlijk 
terugzien op alle beleidsthema’s. Zo is de gemeente de laatste 
jaren te passief gebleven bij het oplossen van de leegstand in 
onze dorpen.  Het centrum van Den Dungen wordt zo 
langzamerhand een spookdorp.  
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Ook was het natuurlijk allang mogelijk geweest om de 
verkeersveiligheid van de Hoogstraat in Berlicum 
structureel te verbeteren. En dat ons grootste dorp nog 
steeds geen volwaardig gemeenschapshuis heeft, kan 
natuurlijk niet. 
 

Het begint overigens al bij het fors verbeteren van de communicatie 
van de gemeente naar onze inwoners. Mensen moeten serieus 
worden genomen. Bijvoorbeeld als er plannen zijn voor huisvesting 
van statushouders, als ze een klacht hebben, of als ze vastlopen in de 
bureaucratische molen.  
 
Kansen zien en kansen benutten. Besturen met lef, dat is wat er de komende jaren nodig is!  
 

Dorpen centraal 
De gemeente Sint-Michielsgestel is geen eenheidsworst, maar de optelsom van een aantal mooie 
dorpen. Met ieder hun sterktes, en ieder hun zwaktes. Natuurlijk wordt er op een heleboel terreinen 
beleid gemaakt en uitgevoerd dat voor alle dorpen gelijk is. En in sommige gevallen moeten we ook 
juist geen onderscheid maken: gelijke monniken gelijke kappen. Zo heeft ieder dorp recht op 
hetzelfde kwaliteitsniveau van openbaar groen, op een toegankelijk gemeenschapshuis en op zorg- 

en welzijnsvoorzieningen.  Maar er moet ook 
ruimte zijn voor maatwerk per dorp. Voor de 
specifieke dingen die daar spelen en voor de 
oplossingen die daarvoor nodig zijn. Daarom zijn 
wij als CDA begin 2017 al het gesprek aangegaan 
in de verschillende dorpen. Welke bijzondere 
kenmerken willen bewoners graag in hun dorp 
behouden? Welke knelpunten moeten worden 
opgelost en welke kansen moeten de komende 
periode benut worden?  
 

De inbreng van de dorpsbewoners hebben we vertaald naar 
een lijst met speerpunten voor ieder dorp. Speerpunten die 
een onderdeel vormen van dit verkiezingsprogramma (zie de 
laatste vier pagina’s). En waar we ons als CDA hard voor gaan 
maken. Jaarlijks wordt opnieuw met de dorpsbewoners in 
gesprek gegaan om de actuele stand van zaken te bespreken 
en zo nodig nieuwe speerpunten te bepalen. 
 

Iedereen doet mee 
Iedereen moet mee kunnen doen aan onze samenleving. Verschillende instellingen en tal van 
verenigingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Zij kunnen op blijvende steun van het CDA 
rekenen, via subsidies en andere vormen van medewerking en ondersteuning.  

Extra aandacht willen we besteden aan de vele – vaak onzichtbare – (jeugdige) 
mantelzorgers en vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn.  Samen met hen 
gaan we aan de slag om helderheid te krijgen over de manier waarop de 
gemeente hen kan ondersteunen. Zodat daar vervolgens beleid voor ontwikkeld 
en uitgevoerd kan worden. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente een 
dementievriendelijke gemeenschap wordt. Ook personen die aan deze 
aandoening lijden moeten mee kunnen doen! Dat vraagt voorzieningen op maat.  
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Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig 
hebben. Jong en oud. Of het nu om lichte of zwaardere vormen van ondersteuning gaat. Wmo-
gelden ‘overhouden’ op de gemeentelijke begroting terwijl er tegelijkertijd bezuinigd wordt op 
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp past niet in het CDA-gedachtengoed. Dat 
geldt ook voor wachtlijsten binnen de jeugdhulp: niet acceptabel! 
 
Nu de gemeente verantwoordelijk is voor zowel de Wmo, jeugdhulp als 
participatiewet ligt er een grote kans. Een kans om voor onze inwoners 
maatwerk te bieden en naar het totale plaatje van iemands situatie te 
kijken. En ook zijn of haar omgeving daarin mee te nemen. Waarbij niet de 
gemeentelijke indicatie, maar de zorgvraag leidend is.  
 
Laten we ook de jongeren niet vergeten. We hebben gevraagd wat zij belangrijk vinden, en dan gaat 
het vooral over veilige wegen en goede busverbindingen, betaalbare starterswoningen en ‘meer 

leven in de brouwerij’. We vinden als CDA dat de 
belangen van jongeren nog te vaak over het hoofd 
worden gezien. Want de weg naar de gemeente en 
de politiek is voor hen niet zo gemakkelijk te vinden. 
Daarom willen we dat de gemeente vaker zélf de 
jongeren opzoekt. En zo door de bril van jonge 
inwoners kijkt naar het beleid dat in voorbereiding is 
of wordt uitgevoerd. Hoe we dat het beste vorm 
kunnen geven? Dat gaan we sámen met de jongeren 
en met de scholen in onze gemeente bedenken.   

 
Eenzaamheid is al langere tijd een thema waar het CDA mee aan het werk is. 
Landelijk blijken meer dan één miljoen mensen zich sterk eenzaam te 
voelen; een schokkend aantal! De lokale activiteiten in het kader van 
de “week van de eenzaamheid” zijn mede op ons initiatief tot stand 
gekomen. Deze activiteiten zetten we niet alleen voort maar willen 
we verder uitbouwen; waarbij onze aandacht niet alleen uitgaat naar 
senioren, maar ook naar andere mensen die met eenzaamheid 
worden geconfronteerd. Denk aan alleenstaande ouders, 
statushouders en mensen met een laag inkomen. Welzijnsorganisatie 
Bint is al actief op dit vlak, maar wat ons betreft gaat er nog een flink 
tandje bij. Wij pleiten voor een samenhangende aanpak en een betere 
samenwerking tussen de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn.  
 
De bibliotheken en gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke functie. Als ontmoetingsplaats 

voor inwoners en om activiteiten van ons rijke 
verenigingsleven te faciliteren. Het CDA heeft zich er 
hard voor gemaakt dat onze bibliotheken hun 
maatschappelijke functie behouden en niet worden 
vercommercialiseerd. Instandhouding van de 
gemeenschapshuizen is een even belangrijk speerpunt. 
De financiële ondersteuning 
vanuit de gemeente verschilt 

onderling sterk. Dat vertaalt zich in de tarieven voor gebruikers die 
eveneens uiteen lopen. Het CDA wil dat de ondersteuning vanuit de 
gemeente wordt geharmoniseerd; meer gelijk getrokken dus. Waarbij wel 
maatwerk nodig is afhankelijk van specifieke functies. Uitgangspunt daarbij 
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is rechtvaardigheid, gelijkheid en transparantie. Overigens, het mooiste zou natuurlijk zijn als 
gemeenschapshuizen zichzelf kunnen bedruipen. Dat moet de stip op de horizon zijn! 
 

Sport en Gezondheid 
Sporten en bewegen is belangrijk voor je gezondheid, om je talenten te ontwikkelen en actief mee te 
doen. Blijvende aandacht voor voldoende en goede sportaccommodaties is voor het CDA daarom 

vanzelfsprekend. Net zoals het handhaven van de 
buursportcoaches die bij Bint werkzaam zijn en er voor 
zorgen dat er sport- en beweegactiviteiten in de buurten 
worden georganiseerd. Voor jong en oud. 
Maar er gebeurt nog niet genoeg. Eén op de zeven 
jongens en één op de 
zes meisjes heeft 
overgewicht. Met 
vaak negatieve 
effecten op 
lichamelijke en 

sociale ontwikkeling. Eén derde van de gemeenten in ons 
land doet al mee aan ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ 
(JOGG). Een aanpak die zich richt op jongeren van 0-19 jaar. 
Met hele goede resultaten. Daarom willen we dat Sint-
Michielsgestel uiterlijk in 2019 ook een JOGG-gemeente wordt! 
 

Investeren in onze woon- en leefomgeving 
Er zijn veel redenen om trots te zijn op onze mooie, 
landelijke en groene gemeente. Het onderhoud van onze 
wegen en het openbaar groen doet die trots geweld aan. 
De tekenen van achterstallig onderhoud worden steeds 
meer zichtbaar. De lat moet hoger! We maken ons er 
hard voor dat er binnen zes maanden na de verkiezingen 
een concreet plan ligt om onze openbare ruimte een 
beter aanzien te geven. En als daarvoor structureel extra 
middelen nodig zijn, dan regelen we dat.  
 

Dan de woningbouw. Er is de afgelopen jaren flink gebouwd en dat juichen we toe. Ook gebeurt dat 
steeds meer vanuit de werkelijke behoefte en wordt er om die reden een inhaalslag gepleegd op het 
gebied van sociale huurwoningen. Het bevorderen van doorstroming in de sociale huursector wordt 
voor het CDA een gesprekspunt met de 
woningcorporatie. Ouderen blijven nu soms in 
een te groot huis wonen omdat er voor hen 
geen passend alternatief is. Daar is actie op 
nodig!  
We vinden dat Gemonde qua woningbouw 
onderbedeeld is, waardoor het steeds 
moeilijker wordt om daar als jongere of oudere 
te blijven wonen. Maar het gaat niet alleen om 
aantallen; we moeten er ook voor zorgen dat 
er voldoende levensloopbestendige woningen zijn en dat mensen de mogelijkheden hebben om 
aanpassingen aan hun woning te doen. Vandaar dat we groot voorstander zijn van de blijverslening. 
Als het aan het CDA ligt, wordt die zo snel mogelijk ingevoerd. Net als de starterslening, die al in veel 
gemeenten terug van weggeweest is (maar helaas niet in Sint-Michielsgestel). 
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Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Maar graag wel met gezond verstand! 
Dus geen windmolens aan de rand van ons kostbare natuurschoon. Maar wel 
sport- en andere verenigingen helpen om te investeren in 
duurzaamheidsmaatregelen voor hun gebouwen; het 
nieuwe subsidiebeleid van de gemeente is wat dat 

betreft een stap in de goede richting. Maar er is nog veel meer 
mogelijk. Als we nieuwe woningen laten bouwen, dan zorgen we dat 
dat energiezuinig gebeurt en liefst zonder aardgas. Bedrijven die 
willen investeren in duurzaamheid en bedrijven die geen hinder 
veroorzaken voor mens en milieu halen we met applaus binnen en 
leggen we waar mogelijk in de watten. En dat geldt ook voor 
bewoners die zelf hun energie willen opwekken. Thuis, of op andere 
plaatsen (waarvan overigens de waterkrachtcentrale een fantastisch 
mooi voorbeeld is). Schone vormen van vervoer dragen bij aan de kwaliteit van ons milieu. Daarom 

maken wij ons hard voor goede fietspaden en 
fietsvoorzieningen. Ook bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals in het centrum van Gestel 
(Petrus Dondersplein).  
 
Verder wordt glasvezel steeds belangrijker in 
onze digitale wereld. CDA wil dat zoveel mogelijk 
inwoners en bedrijven toegang krijgen tot 
glasvezel als ze dat willen; of ze nou binnen of 
buiten de bebouwde kom wonen of ondernemen. 
De markt moet dat mogelijk maken, maar er zijn 
genoeg voorbeelden van gemeenten die daarin 
een actieve, stimulerende rol vervullen. Onze 
gemeente zou dat ook moeten doen! 

 

Leefbaar platteland 
We zijn een groene gemeente. Of beter: dat willen we zijn. In dat wensbeeld hoort een actief 
plattelandsbeleid. Want willen we ons buitengebied leefbaar houden en er fijn kunnen recreëren, 
dan moeten we echt wat doen aan al die boerderijen en stallen die leeg komen te staan. De boel 
verrommelt op dit moment en we geven zo ruimte aan crimineel gebruik. De afgelopen periode 
hebben we het gemeentebestuur aangezet om hierop 
actief beleid te voeren. Bijvoorbeeld door toe te staan 
dat leegstaande gebouwen ook voor 
andere/nieuwe doeleinden mogen worden 
gebruikt. Dat vraagt wel maatwerk, want 
leegstaande stallen in een gebied met veel 
landbouwbedrijven geeft andere mogelijkheden 
dan dichtbij een dorpskern of natuurgebied. Zelfs 
de provincie is bereid om daarbij te helpen! Maar 
Sint-Michielsgestel heeft die handschoen tot nu toe 
niet opgepakt. Doodzonde. In het buitengebied draait 
het om het vinden van een goede balans. Tussen bedrijvigheid, woongenot en recreatie. Je moet niet 
dagelijks last hebben van stank; dat vraagt een handhavende overheid.  
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Maar we moeten ook het ondernemen niet onmogelijk maken door regels die te ver doorslaan. 
Bedrijven die willen investeren in duurzame 
bedrijfsvoering moeten we als gemeente 
helpen door eventuele knelpunten 
samen op te lossen. Wat we sowieso 
willen, is een actieplan om de vele 
kansen voor toerisme en recreatie 
verder te benutten. Uiteraard in 
nauwe samenspraak met organisaties 
en bedrijven die daar hun schouders 
onder willen én durven te zetten. 

 

Veiligheid  
Criminaliteit (de onderwereld) weet zich steeds meer te vermengen met 
de bovenwereld. En dat gaat soms heel subtiel. We mogen het gevaar 
daarvan niet onderschatten, want sluipenderwijs ondergraaft dat onze 
rechtstaat. Maar ook hufterigheid en asociaal gedrag kan grote impact 
hebben op het leefgenot van mensen. Dat vraagt een gemeentebestuur 
dat z’n rug recht houdt. Dat woonoverlast aanpakt en drugspanden sluit. 
En mensen durft aan te spreken op intolerant gedrag. De gemeente, maar 
ook andere organisaties als de politie, woningbouwverenigingen en 

(sport)verenigingen mogen wat dat betreft best wat steviger optreden. Dat de politie in onze 
gemeente de afgelopen jaren zichtbaarder is geworden door meer in de wijken te zijn, vinden we 
alvast een mooie stap. 
 

Belastingen  
De komende jaren heeft de gemeente een overschot op de gemeentelijke begroting. Hoe dat kan? 
We zijn doorgeslagen in de verhoging van de OZB-tarieven. Voor niet-woningen (verenigingen en 
bedrijven) gingen de tarieven in deze collegeperiode met zo’n 110% omhoog en voor woningen met 
30%. Percentages die z’n weerga niet kennen. Daar is het CDA letterlijk klaar mee. De komende jaren 
vindt er – als het aan ons ligt – geen enkele stijging meer plaats van de OZB-tarieven, zelfs niet met 
inflatiecorrectie. En als het overschot zich verder doorzet, dan gaan we als eerste kijken of de OZB-
tarieven weer wat omlaag kunnen. 
De hondenbelasting is een rare erfenis uit het verleden en 
niet meer uit te leggen. De opbrengst (netto ongeveer een 
ton) gaat naar de algemene middelen en komt niet ten 
goede aan voorzieningen als hondentoiletten. Waarom 
betaalt de hondenbezitter wel extra belasting aan de 
gemeente en bezitters van andere huisdieren niet?  
Daarom zegt het CDA: afschaffen die hondenbelasting.  
Gezien de financiële situatie van de gemeente is dat 
verantwoord.  
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GESTEL 
 
Centrum Petrus Dondersplein 
De afronding van het nieuwe centrum kan leiden 
tot grote meerwaarde voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers. Het bouwen van 
woningen en winkels is niet genoeg. Wij willen 
daarom aanvullend een plan realiseren waarbij 
een (onder andere recreatieve) verbinding met 
de Dommel wordt gemaakt, en veilige 
fietspaden en goede fietsvoorzieningen worden 
gerealiseerd. Zodat het centrum nóg meer een 
verblijfsplek wordt. 
 
De Huif  
Het is te gek voor woorden dat er in Gestel nog 
steeds geen nieuw gemeenschapshuis is 
gerealiseerd. De discussies over de definitieve 
locatie, kwaliteit voor de lange termijn van het 
voorzieningenniveau en de bijkomende kosten 
hebben veel te lang geduurd. CDA had liever 
gezien dat er was gekozen voor nieuwbouw op 
de huidige locatie dan integratie in het 
gemeentehuis, maar een spoedige realisatie en 
kwalitatief goede voorziening is voor ons nu 
topprioriteit! Wel blijven we kritisch volgen of 
het vereiste kwaliteitsniveau in het 
gemeentehuis wel voldoende wordt 
gerealiseerd; met als uitgangspunt dat dit niveau 
minimaal vergelijkbaar is met dat van Den 
Durpsherd in Berlicum.  
 
Nieuwe voetbalvereniging (SC Gestel ‘18) 
De twee voetbalclubs in Gestel gaan fuseren. Het huidige college van B&W heeft daarbij gekozen 
voor de locatie Zegenwerp (RKVV). Om hier een sportpark van het  gewenste niveau te realiseren, wil 
het CDA de opbrengsten van sportpark Heidelust (SCI) reserveren. Dit om nu en in de toekomst 
voldoende budget beschikbaar te hebben voor zowel accommodatie als de benodigde 
(kunstgras)velden.  
 
Sporthal Theereheide 
Sporthal Theereheide kent, zeker in de wintermaanden, een drukke bezetting en wordt ook door 
basisscholen gebruikt. Maar de hal is verouderd en zal daardoor aan aantrekkingskracht verliezen. 
Daar moet een oplossing voor komen, in de vorm van renovatie of zelfs nieuwbouw. We moeten dat 
bekijken in relatie tot een mogelijk nieuwe clustering van sportvoorzieningen in het dorp. Het CDA 
wil dat daarover de komende bestuursperiode knopen worden doorgehakt. 
 
Verkeersveiligheid 
CDA ziet verschillende problematische situaties op de doorgaande wegen in Gestel. Zoals de 
Hoogstraat, de St. Michielsstraat en de Schijndelseweg. Alle inwoners moeten veilig aan het verkeer 
kunnen deelnemen, ook senioren en jonge kinderen. We willen een verkeerskundig onderzoek dat 
tot concrete oplossingen leidt. De verkeersveiligheid moet echt omhoog! 
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BERLICUM/MIDDELRODE 
 
Centrum 
Met het bestemmingsplan “Hartkamers van Berlicum” is een grote stap gezet in de ontwikkeling van 
het centrumgebied. Nu moeten de handen uit de mouwen, om hier voor alle gebruikers en 
ondernemers een levendig en mooi centrum van te maken. Parkeren en voldoende 
groenvoorzieningen zijn belangrijke aandachtspunten. 

 
Verkeersveiligheid 
Het CDA pleit al jaren voor een veiligere 
Hoogstraat. Dat was tot voor kort tot 
dovenmansoren gericht, dus zijn we zelf 
maar aan de slag gegaan. In september en 
november 2017 organiseerden we 
bewonersbijeenkomsten waar vele 
knelpunten en mogelijke oplossingen zijn 
verzameld. In 2018 moeten er echt 
maatregelen worden genomen! 
Ook de verkeersveiligheid rondom de 
basisschool in Middelrode vraagt 
verbetering. Samen met de directie van de 
school willen we dat oppakken. 
 
Voorzieningen 
Wij zorgen ervoor dat het gemeentelijk 
Steunpunt in Den Durpsherd blijft.  
Vooral een klein dorp als Middelrode is 
kwetsbaar qua voorzieningen. Een 
gemeenschapshuis naar de schaal van het 
dorp is voor het CDA uitgangspunt. De 
Moerkoal is hier een mooi voorbeeld van en 
verdient blijvende steun. Het burgerinitiatief 
voor herinrichting van het plein (inclusief 
watertuin) voor de Moerkoal ondersteunen 
we van harte.  
 

Sportaccommodaties 
Sporten en bewegen is gezond. De overbezetting en de onderhoudstoestand van de huidige Sporthal 
de Run nopen ons om hierin snel keuzes te maken. Vernieuwing is hard nodig! Dit moet in nauw 
overleg met de betrokken verenigingen gebeuren.  
Het onderhoud van buitensport-accommodaties in Berlicum kan absoluut beter. Asbestsanering van 
de daken willen wij bovendien snel oppakken. 
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DEN DUNGEN/MAASKANTJE   
    
Een echt centrum 
Den Dungen mist een echt centrum. Het plein voor Litserborg is in de basis heel geschikt om zo’n 
functie te vervullen. Door een andere inrichting van het plein, verplaatsing van parkeerfaciliteiten en 
herontwikkeling van onder andere de Blauwe Scholk kan een centrale ontmoetingsplaats worden 
gemaakt voor de dorpsbewoners. Laten we zorgen dat het Dungense erfgoed niet verder verpaupert 
door langdurige leegstand. Liefst zien we ook de kiosk terugkeren in het hart van Den Dungen. Het 
CDA ziet het verbeteren van het centrum als een van de belangrijkste speerpunten voor de komende 
periode in Den Dungen! 
 
Verkeersveiligheid 
Veel Dungenaren ervaren 
verkeersonveilige situaties in het dorp. 
Voorbeelden daarvan zijn de zijstraten 
richting Hooijdonk vanuit het 
Cocklaantje en Jacobskamp, de T-
splitsing Bosscheweg/Maaskantje en de 
kruising bij café ‘t Trefpunt. Alle 
inwoners moeten veilig aan het verkeer 
kunnen deelnemen, ook senioren en 
jonge kinderen. We willen een 
verkeerskundig onderzoek dat tot 
concrete oplossingen leidt. De 
verkeersveiligheid moet echt omhoog! 
 
Groen en recreatie  
Het groen in en om Den Dungen ligt er 
redelijk bij. Toch is teruggang in de 
kwaliteit zichtbaar als gevolg van 
bezuinigingen. Dit is bijvoorbeeld goed 
te zien bij de Meerse Plas. Sowieso 
willen wij dat de Meerse Plas een 
aantrekkelijker recreatiegebied wordt. 
Dat wilden we vier jaar geleden al, maar 
helaas kregen we daarvoor onvoldoende 
steun. We hebben goede hoop dat we 
dat de komende vier jaar wél voor elkaar 
kunnen boksen. 
 
Initiatieven van inwoners 
Wij zijn blij met de actieve burgers in onze gemeente, ook in Den Dungen. En het is een goede 
beweging dat er wijkmakelaars zijn gekomen. En toch loopt de samenwerking met de gemeente keer 
op keer heel moeizaam. Den Dungen mag er op rekenen dat een CDA aan het roer ervoor zorgt dat 
goede initiatieven serieus worden genomen! Want er staat zoveel leeg in het dorp, dat er écht wat 
moet gebeuren. Ideeën zijn er genoeg; zie bijvoorbeeld het burgerinitiatief rondom de oude 
school/bibliotheek Grienselhof.  
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GEMONDE 
 
Brede school 
Een dorp zonder basisschool is de dood in de pot. Basisschool Sint-Lambertus moet de ruimte krijgen 
om zich door te ontwikkelen tot een kindcentrum. De eerste beweging is er al, doordat de 
buitenschoolse opvang hier een plek heeft gevonden. De komende jaren zijn er volop kansen om de 
samenwerking verder uit te breiden. 
Ook is het belangrijk dat Gemonde een volwaardige ontmoetingsplek voor heel het dorp houdt. 
Waar activiteiten zoals de dorpstafel en het repaircafé terecht kunnen. Gesteund door de gemeente, 
gedragen door de Gemondse bevolking. CDA zet zich ervoor in dat zo’n plek aanwezig blijft. 
 

Woningbouw 
De afgelopen jaren is veel gebouwd in de 
andere dorpen van onze gemeente. Nu is 
Gemonde aan de beurt. Het CDA gaat voor 
de bouw van 25 woningen in Gemonde. 
Samen met de inwoners van Gemonde zal 
bekeken worden voor welke doelgroep de 
woningen gebouwd moeten worden. Het 
CDA juicht Bouwen in Eigen Beheer van 
harte toe, waarbij de toekomstige bewoners 
hun eigen woningen ontwikkelen. De 
gemeente moet daar ruim baan aan geven 
en stimuleren waar mogelijk. 
 
Verkeersveiligheid 
Het is noodzakelijk om een verkennende 
studie naar de verkeerssituatie in Gemonde 
uit te voeren. Op sommige punten laat de 
uitkomst zich al raden: snelheidsremmende 
maatregelen in de Dorpsstraat en een 
fietssuggestiestrook langs de 
toegangswegen vanuit Sint-Michielsgestel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode zijn zeer 
welkom. Ook de realisatie van een in- en 
uitstapzone bij basisschool St. Lambertus zal 
veel goed doen. Om dit en andere 
aanbevelingen uit het verkeersonderzoek te 
realiseren in Gemonde wil het CDA hiervoor   

  nu al € 25.000,- opzij zetten. 
 

Openbare ruimte  
Op basis van een jaarlijkse dorpsschouw door bestuurders, ambtenaren én inwoners wordt een 
actieplan opgesteld. Hierin staan de concrete punten die dat jaar uitgevoerd gaan worden. Denk aan 
het plaatsen van hondentoiletten, bankjes en afvalbakken, onderhoud aan groen en trottoir (inclusief 
rollator-vriendelijk en een goede afwatering) en andere creatieve wensen van de Gemondenaren.  
 


