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Verkiezingsprogramma langs 5 hoofdthema's: 
 

 

1. Bouwen aan een sterke samenleving! 

 

2. Goed wonen in Sint Anthonis! 

 

3. Zorgen voor elkaar! 

 

4.  Werken aan een eerlijke en gezonde economie! 

  

5. De gemeente is er voor u! 
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Inleiding 
 

De gemeente Sint Anthonis is voor het CDA vooral een gemeenschap waarin mensen samen leven! In 

een sterke samenleving staan mensen centraal, betrokken inwoners die met elkaar samen leven, 

werken en bouwen aan een gemeenschap. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons 

verbinden, voor een traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid; deze gedeelde 

waarden en tradities vormen voor ons de identiteit van de samenleving. 

 

In de door ons gewenste sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of 

gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en 

met elkaar. Gemeentelijke overheid en markt zijn in onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet 

andersom! 

 

Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met 

elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze 

ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld en waar mogelijk onderling vorm gegeven is. 

De keuzes voor de onze lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een 

omgeving waar het prettig en veilig wonen is én we vertalen deze keuzes in een eerlijke en gezonde 

economie. We willen nu investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame 

groei. 

 

De gemeentelijke overheid speelt bij dit alles een dienstbare rol aan die sterke samenleving; geen 

overheid die het van bovenaf allemaal gaat regelen, maar een overheid die initiatieven vanuit de 

samenleving ruimte geeft en mogelijk maakt. 

Met deze voorstellen werken wij in Sint Anthonis aan een gemeenschap, waarin iedereen er toe doet 

en mee kan doen, nu en in de komende generaties! 
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Bouwen aan een sterke samenleving! 
 

Burgerschap is een belangrijke waarde voor het CDA. Burgerschap bestaat in het nemen van 

verantwoordelijkheid voor de samenleving, juist in onze lokale gemeenschappen. De lokale 

democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te tonen. Het CDA staat voor meer 

zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij dus ook voor een bestuur dat 

partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor initiatief. Dit vraagt om een andere houding 

van lokale bestuurders: meer loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend 

handelen. Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit dit vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat 

initiatieven die een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen 

belang. Bij initiatieven uit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat 

hoe het initiatief gerealiseerd kan worden, zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning of 

wijzigingen in beleid of bestemmingsplannen. 

 

Concreet willen we samen met de gemeenschappen de mogelijkheden gaan bezien voor een 

leefbaarheidsfonds; door het beschikbaar stellen van meer structurele middelen aan een dergelijk 

fonds kunnen steeds meer voorzieningen in beheer worden genomen door de gemeenschappen zelf. 

Met een 'recht om uit te dagen' krijgen bewoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel 

in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente; op deze wijze kunnen 

bijvoorbeeld initiatieven rondom groenbeheer worden overgelaten aan de gemeenschap. 

 

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de ander, vormen een onmisbare schakel 

in de binding en leefbaarheid van onze dorpen. We willen de slagkracht van verenigingen en 

organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. De 

gemeente moet de randvoorwaarden scheppen waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. 

We denken hierbij aan het kritisch kijken naar vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde 

vergunningen voor activiteiten wel nodig of kunnen we soepeler omgaan met 

(evenementen)vergunningen? Het beheer van accommodaties en gebouwen wil het CDA ook 

versneld in handen leggen van verenigingen, waarbij het van belang is dat er voldoende middelen 

worden meegegeven om een langdurig en duurzaam beheer mogelijk te maken. Verenigingen willen 

we helpen bij een duurzaam beheer: stel verenigingsgebouwen vrij van OZB en stel een 

energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele 

duurzaamheidsinvesteringen. 

 

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als 

goed maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, iets over hebben 

voor de ander en niet altijd het eigen belang voorop stellen. Het zijn ook zaken die we in onze eigen 

lokale samenleving aandacht willen geven. Voor het CDA is het dan ook van belang dat de gemeente 

activiteiten ondersteunt die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling. In het 

bijzonder geldt dat voor de nieuwkomers in onze gemeente: van hen wordt verwacht dat zij actief 

deelnemen aan activiteiten die zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse cultuur, waarden en 

tradities en zo actief integreren in onze lokale gemeenschap. 

 

Kunst en cultuur zijn voor het CDA geen zaken die voorbestemd zijn voor een kleine elite, maar 

gericht mogen zijn op een breed en groot publiek. Voor ons is het van belang dat de gemeente onze 

jeugd kennis laat maken hiermee en voldoende middelen beschikbaar stelt om kunst- en 

cultuureducatie en het bibliotheekwezen te blijven ondersteunen. Ook hier kiezen we bij voorkeur voor 
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vormen die geen dure ambtelijke organisaties behelzen, maar voor oplossingen waarbij de 

samenleving zelf met inzet van vrijwilligers invulling geeft aan cultuureducatie en bibliotheekwezen. De 

wijze waarop muziekverenigingen nu al hieraan invulling hebben gegeven, is een goed voorbeeld van 

hoe de samenleving hierin actief kan zijn. 

Culturele activiteiten zijn wat ons betreft in eerste instantie bedoeld voor onze eigen inwoners. Grote 

evenementen als dancefeesten en party's zijn vooral bedoeld voor een grote schare bezoekers van 

buiten onze gemeente. Het CDA is, mede om redenen van veiligheid en overlast, er voorstander van 

om als gemeente terughoudend te zijn bij het mogelijk maken van zulke grote evenementen. 

 

Het CDA is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed, of het nu gaat om historische 

gebouwen of tradities en gebruiken. Erfgoed gaat over ons gezamenlijke verleden, over identiteit en 

het goede dat we willen behouden voor onze toekomst. erfgoed in onze gemeente kent vaak geen 

beschermde status; het CDA roept op tot een beleid dat actief bijdraagt aan het behoud van ons 

erfgoed, bijvoorbeeld door inzet van subsidies of specifiek ruimtelijk beleid. Hiermee willen we dit voor 

komende generaties bewaren en toegankelijk maken.  

 

Sint Anthonis was het afgelopen jaar de veiligste gemeente van Brabant en daar zijn we met recht 

trots op! Het is fijn wonen in een samenleving waar weinig diefstallen, inbraken en overvallen worden 

gepleegd, een gemeente waar een ieder met een veilig gevoel over straat kan gaan. Deze plek willen 

we graag behouden en daar hebben we onze inwoners voor nodig. Mensen vormen zelf de basis voor 

veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en 

leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. We mogen onze ogen niet sluiten voor vormen van 

ernstige criminaliteit die ook in onze gemeente voorkomen: wietplantages, drugslaboratoria en het 

gevaar van ondermijning liggen op de loer. De gemeente dient actief samen te werken met politie en 

openbaar ministerie om dit een halt toe te roepen. Intensieve voorlichting aan burgers dient bij te 

dragen aan een oplettende houding bij burgers die signalen over dergelijke criminaliteit niet negeren 

maar neerleggen bij de politie. De wijkagent moet daarvoor een veel grotere en zichtbare rol spelen in 

onze gemeenschappen; een rol die inwoners uitnodigt om signalen af te geven. 
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Goed wonen in Sint Anthonis! 
 

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van 

inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op 

kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Hiernaast is het voor ons van belang dat het 

woonbeleid actief bijdraagt aan het vasthouden van onze jongeren en het aantrekken van nieuwe 

inwoners. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er voldoende woningen en bouwgrond 

beschikbaar is voor degenen die graag in onze dorpen willen blijven wonen en voor degenen die van 

buiten naar ons toe komen. 

 

Het CDA kiest ervoor om voor elk dorp ten allen tijde een voorraad bouwpercelen beschikbaar te 

hebben, een zogenaamde flexibele voorraad. Woonbeleid en bestemmingsplannen moet zo worden 

ingericht dat dit mogelijk wordt gemaakt. Bouwpercelen dienen flexibel te worden aangeboden, met 

maatwerk in- en aangepast kunnen worden aan de wensen van kopers, met name voor jongeren en 

ouderen. De prijs van bouwpercelen dient concurrerend te zijn met ons omliggende gemeenten en 

extra korting voor diegenen die duurzaam bouwen ziet het CDA als een extra kans. Voor degenen die 

aangewezen zijn op sociale huurwoningen neemt de gemeente een actieve rol in het beschikbaar 

krijgen van voldoende huurwoningen van Mooiland. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, 

dient de gemeente samen met partners in onze regio nieuwe initiatieven te nemen die bijdragen aan 

een groter aanbod van sociale huurwoningen. 

 

In onze kernen komen steeds vaker gebouwen leeg te staan. Voorbeelden hiervan zijn winkels, 

kerken en scholen die helaas hun deuren dicht doen. De gemeente dient samen met inwoners actief 

na te denken over beleid voor leegkomende gebouwen in de kernen. Enerzijds voorkomen we 

leegstand en verpaupering en anderzijds ontstaan er mogelijkheden om deze gebouwen duurzaam 

voor een gemeenschap in te zetten. 

 

De kwaliteit van de openbare ruimte is voor veel inwoners van belang. Niet alleen het eigen huis en de 

eigen tuin liggen er mooi bij, maar de wens dat ook onze openbare ruimte er goed bij ligt, leeft sterk in 

onze dorpen. De gemeente dient daarom voldoende middelen beschikbaar te stellen voor een 

kwalitatief hoog niveau van onze straten en openbare ruimtes en groen. Groen kleedt onze dorpen 

aan en draagt bij aan de vergroting van het waterbergend vermogen. Het CDA pleit voor extra 

investeringen in het opwaarderen van het groen in onze kernen. En waar mogelijk laten we dit in 

beheer nemen door inwoners zelf. Hiernaast is het voor kinderen van belang dat de openbare ruimte 

veilig is ingericht en er voldoende speelmogelijkheden ter beschikking zijn, zodat ze veilig en prettig 

samen buiten kunnen spelen; dit is van belang voor de goede lichamelijke én sociale ontwikkeling van 

onze kinderen. 

 

Openbaar vervoer draagt bij aan betere bereikbaarheid en stelt mensen in staat om te participeren in 

de samenleving. Voor diegenen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer dient er dan ook meer 

aandacht te komen voor betere verbindingen. Het kan niet zo zijn dat ov-verbindingen onze dorpen 

links laten liggen; de gemeente dient bij de provincie op te komen voor goede busverbindingen tussen 

onze dorpen en naar stedelijke gebieden ten westen van ons, zoals Uden, Helmond en Eindhoven. 

Daar waar reguliere busverbindingen niet rendabel zijn, dienen we in te zetten op innovatieve 

oplossingen met betrokkenheid van inwoners zelf. 
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Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen 

bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij 

maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg 

kunnen. Extra aandacht geven we aan de kernen waar scholen zijn gesloten en kinderen om die 

reden elders naar school moeten fietsen; de verkeersroute naar school dient voldoende veilig te 

worden ingericht voor de schoolgaande kinderen, waar nodig dient het snelheidsregime hier te worden 

aangepast. 

 

Het CDA begrijpt dat bevolkingskrimp een moeilijk te sturen fenomeen is. We kunnen er echter wel 

alles aan doen om deze krimp zo goed als mogelijk te begeleiden. Daarom streeft het CDA ernaar dat 

de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om basisscholen bereikbaar te houden. Wanneer een 

basisschool door bevolkingskrimp, ontgroening en leerlingendaling noodgedwongen haar deuren moet 

sluiten dan moet de gemeente zorg dragen voor het realiseren van passend vervoer voor deze 

doelgroep. Zo houden we onze kleine kernen aantrekkelijk en leefbaar voor starters en jonge 

gezinnen. 

 

Aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte mag zich niet slechts beperken tot de kernen zelf. 

Een rommelig buitengebied dient net als in de kernen zelf te worden voorkomen. Daar waar de 

gemeente zelf aan zet is, dient zij te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte buiten de 

dorpen; daar waar de particulier aan zet is, dient waar nodig middels handhaving te worden 

opgetreden. 

 

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de 

kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk 

initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het 

gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. In Sint Anthonis mogen we er trots op zijn 

dat we met een score van 44% energieneutraal tot de koplopers in Nederland behoren. 

De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding 

en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van van bovenaf aan de samenleving 

op te leggen. Het CDA wil dit onder meer doen door duurzaam bouwen met financiële prikkels te 

stimuleren, afspraken te maken met netbeheerders voor verduurzaming of vervanging van het gasnet 

bij nieuwbouwprojecten en het ontstaan van regionale energiecoöperaties te stimuleren vanuit een 

leefbaarheidsfonds. 
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Zorgen voor elkaar! 
 
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht 

geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een 

goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en 

professionals. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij 

willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die 

maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen. 

 

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we 

rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt 

geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg. Maatwerk houdt in dat de mogelijkheid tot 

woningaanpassingen onderdeel is van de maatschappelijke ondersteuning en dat de gemeente 

afspraken maakt met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg, wanneer een algemene 

voorziening niet toereikend is. We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een 

‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief 

voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente. Als het gaat om passende voorzieningen wil het 

CDA inzetten op dagbesteding voor hen die het nodig hebben in elke kern. 

 

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Wij 

vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te 

vangen. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat 

mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de 

mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. 

 

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, 

maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal, van  

familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het 

versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op 

zoek te gaan naar sociale contacten. Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- 

en welzijnsbeleid. 

 

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.  

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met 

ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later. 

Wij staan voor een dementievriendelijke gemeente, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen 

meedoen in de samenleving.  

 

Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk dat dit 

goed gebeurt. Inmiddels zijn de nodige structuren daarvoor ingericht en krijgt de gemeente een steeds 

beter beeld van de nodige hulp. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag 

mogelijk wordt. Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest 

adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. 

Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen 

WMO en jeugdzorg. 
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Onderzoek laat zien dat jongeren in onze regio meer én eerder dan gemiddeld gebruik maken van 

alcohol en drugs. We hoeven niemand te vertellen welke risico's jongeren lopen hiermee en dat de 

noodzaak groter wordt om het gebruik van alcohol tegen te gaan en dat van drugs te bestrijden. Het 

CDA wil dat de gemeente in overleg met politie en horeca inzet op stevige handhaving om het gebruik 

van drugs tegen te gaan. Het mag niet meer als 'normaal' worden gezien dat onze jeugd in lokale 

gelegenheden zonder veel moeite drugs kan kopen. Tevens willen we dat er een halt wordt 

toegeroepen aan het gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten in onze gemeente. Hierbij 

mag worden opgemerkt dat de laatste jaren het geluidsoverlast bij carnavalsoptochten sterk is 

toegenomen; het CDA wil samen met de carnavalsverenigingen afspraken maken om deze 

ontwikkelingen tegen te gaan. 

 

Belangrijker nog dan handhaven, is het inzetten op preventie door voorlichting. Voorlichting zowel aan 

de jeugd als ook aan ouders, omdat ook zij de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs nog 

vaak onderschatten. Het CDA wil dat de gemeente hierbij actief samenwerkt met verenigingen waar 

jongeren gebruik maken van alcohol, zoals plaatselijke voetbalclubs; gezamenlijk dient deze 

verantwoordelijkheid voor onze jongeren te worden opgepakt. 
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Werken aan een eerlijke en gezonde economie! 
 

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten 

kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn 

talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid 

en de leefomgeving. Het CDA wil goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren 

en de werkgelegenheid laten groeien. 

 

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze dorpen. 

Van oudsher is de economie van Sint Anthonis met name een agrarische economie. Agrarische 

familiebedrijven en aanverwante MKB-bedrijven zijn de motoren waarop onze lokale samenleving 

draait. Onze agrarische economie maakt een belangrijke transformatie door; steeds grotere eisen aan 

milieuaspecten en dierenwelzijn vragen grote investeringen van de sector. Keuzes die hogere 

overheden eenzijdig opleggen, vormen een bedreiging voor de kleinschaligheid van familiebedrijven 

en leiden steeds meer tot schaalvergroting en industrialisering van de sector. 

 

Het CDA heeft veel vertrouwen in de innovatieve kracht van de agrarische ondernemers; 

ondernemers die aantoonbaar verantwoordelijkheid willen dragen voor milieu, gezondheid en 

dierenwelzijn, ondernemers die duurzame ontwikkelingen omarmen bij de doorontwikkeling van hun 

bedrijven. Het CDA wil deze ondernemers dan ook de ruimte geven om deze ontwikkelingen mogelijk 

te maken, teneinde de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender te laten worden. Wanneer 

we ondernemers oprecht de kans willen geven deze doelen te bereiken, moeten we ook niet bang zijn 

voor herverdeling van de productiecapaciteit in de veehouderij; dit geeft financiële slagkracht om 

daadwerkelijk te kunnen investeren in duurzame oplossingen. Maar deze groei kan alleen maar als 

dat geen extra overlast voor de omgeving oplevert en als er aantoonbaar verbeteringen op het gebied 

van milieu, gezondheid en dierenwelzijn tegenover staan. 

 

De genoemde transitie van de landbouwsector leidt er ook toe dat steeds meer stallen leeg komen te 

staan en een verpaupering van onze openbare ruimte dreigt. Het CDA wil dat lokale en provinciale 

overheid samen beleid ontwikkelt waarbij er veel ruimte ontstaat om met name de MKB-sector de 

kans te geven alternatieve bedrijfsvormen te vestigen in deze zogenaamde VAB's en waar mogelijk 

deze gebouwen zelfs om te bouwen tot woonruimte, mits dit de nodige agrarische ontwikkelingen niet 

in de weg staat. 

 

Het behoud van MKB-bedrijven en in het bijzonder de detailhandel in onze dorpen draagt in 

belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van onze kernen. De gemeente dient dan ook een 

stimulerende en regisserende rol te spelen in het behoud van voldoende detailhandel in de 

belangrijkste kernen van onze gemeente. Flexibele regelgeving, ruimte aan ontwikkelingen en een 

open en meewerkende houding zijn hierbij cruciaal. Ondernemers moeten zich welkom en thuis 

voelen in onze gemeente. 

 

Veel inwoners van onze gemeente werken ook in een van de aangrenzende gemeenten; in met name 

Boxmeer en Cuijk, maar ook buiten onze regio, verdienen ook onze inwoners hun brood bij 

middelgrote en grote organisaties. Regionale samenwerking op economisch gebied is dan ook van 

belang voor de werkgelegenheid van onze inwoners. Het is een goede zaak dat we als gemeente Sint 

Anthonis onze steun verlenen aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen zoals bij Haps en 
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dat we samen met de gemeenten in het Land van Cuijk middelen ter beschikking stellen voor de 

doorontwikkeling van de regionale bedrijvigheid. 

 

Op toeristisch gebied werken we inmiddels goed samen binnen onze regio. Het CDA wil zoveel 

mogelijk inspelen op de uniciteit van onze gemeente. Sint Anthonis kenmerkt zich als een groene 

gemeente waar veel ruimte is. In toeristisch opzicht mag onze gemeente zich dan ook profileren en 

binnen onze regio onderscheiden als een gemeente waar rust en ruimte de boventoon voeren, 

afgewisseld met kernen waar cultuur en traditie onze bezoekers een extra dimensie geven. Onze 

toeristische ondernemers snappen als geen ander de waarde van onze uniciteit. De vorming van het 

platform 'Natuurlijk Sint Anthonis' maakt het mogelijk om in brede samenwerking met inwoners en 

belanghebbenden invulling te geven aan de toeristische beleving van Sint Anthonis; de gemeente 

steunt initiatieven die hieraan bijdragen en geeft ruimte aan de uitvoering hiervan. Deze steun dient 

tevens te bestaan uit het beschikbaar stellen van middelen om daadwerkelijk te investeren in de 

toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente; investeringen in bijvoorbeeld meer en betere 

wandel- en fietspaden, bewegwijzeringen en rust- en picknickplekken voor recreanten. 
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De gemeente is er voor u! 
 
De gemeente is geen doel op zich, de gemeente is er voor u! Als CDA vinden wij dat ons 

gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie ten dienste staan van onze inwoners en bedrijven. 

Zij vormen de kracht van onze lokale samenleving, de gemeente stelt zich dienstbaar op om deze 

kracht haar werk te laten doen en de samenleving de kans te geven te floreren. Dit roept wel eens 

spanning op als het gaat om de handhavingstaken van onze gemeente. Maar ook dan staat het 

belang van onze samenleving centraal: ook bij handhaving gaat het niet om het belang van de 

regelgeving an sich, maar de doelstellingen en het belang van onze samenleving waartoe we de 

handhaving moeten uitvoeren. Voor bestuurders en ambtenaren is het van belang om bij 

handhavingstrajecten altijd het belang van onze samenleving centraal te stellen. 

 

De gemeente is er dus voor u. Ook als het gaat om situaties waarin u afhankelijk bent van de 

gemeente in haar rol als dienstverlener; of het nu gaat om het aanvragen van een paspoort, een 

vergunning of simpelweg als u een vraag heeft aan onze gemeente. De afgelopen jaren hebben we 

goede stappen gezet op weg naar een optimale dienstverlening, een dienstverlening die gekenmerkt 

wordt door een open en uitnodigende houding waardoor mensen zich welkom voelen op ons 

gemeentehuis. Maar ook een dienstverlening die gebruik maakt van moderne hulpmiddelen en die in 

de digitale wereld haar producten op een efficiënte wijze weet aan te bieden. 

 

Als CDA zijn we er trots op dat we actief hebben mogen bijdragen aan onze gezonde 

gemeentefinanciën. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de rijksoverheid. 

Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake 

van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Uitgangspunten voor het financieel 

beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De hoogte van de 

gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een 

maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende 

weerstandsvermogen. 
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De toekomst van onze gemeente ligt in het Land van Cuijk. De huidige samenwerking tussen de vijf 

gemeenten in onze regio geeft onvoldoende slagkracht voor de uitdagingen waarvoor we in onze 

regio staan; en als kleine zelfstandige gemeente zijn we onvoldoende in staat om zonder verregaande 

samenwerking passende oplossingen voor deze uitdagingen te vinden. Tevens klinkt luid en duidelijk 

de roep van onze inwoners om meer specialisme en kwaliteit in het ambtelijk apparaat.  

 

Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis een besluit genomen om toe te 

werken naar één gemeente Land van Cuijk. Het CDA Sint Anthonis respecteert dit besluit en 

onderschrijft daarmee de wens om te komen tot één gemeente Land van Cuijk. We stellen 

tegelijkertijd vast dat niet alle vijf gemeenten dit uitgangspunt op dit moment dragen; het is daarom 

van belang dat we op een zorgvuldige wijze het gesprek blijven voeren als vijf gemeenten met elkaar 

om een passende oplossing te vinden voor de situatie die is ontstaan. Het CDA Sint Anthonis gaat 

hierbij uit van het genomen besluit om te komen tot één gemeente Land van Cuijk, maar beseft 

tegelijkertijd dat het van belang is open te staan voor alternatieve oplossingen als dit nodig is om de 

impasse te doorbreken.  

 

Op 20 september 2017 heeft het CDA tevens een amendement gesteund dat vraagt om een 

dorpeninvesteringsplan en een financieel arrangement als voorwaarde voor de vorming van een 

gemeente Land van Cuijk. Voor het CDA is dit een belangrijke voorwaarde die we gestand willen 

doen. Daarnaast willen we de schaalverkleining goed uitwerken en ook deze uitwerking voorwaardelijk 

laten zijn voor de vorming van een gemeente Land van Cuijk, zo mogelijk per 1 januari 2023. 


