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II. Voorwoord 
 

Voor u ligt het programma van Zùmmers Belang CDA voor 2018-2022. Het centrale thema waar we voor 
hebben gekozen is “Hart voor héél Someren”. Someren is één gemeenschap met plaats voor eenieder, 
met voor iedereen dezelfde regels. Inwoners hebben een stem en hun mening wordt gehoord. Wil je je 
hart laten spreken, ga dan de dialoog aan met de mensen van ons Kernteam. De politieke grondthema’s 
zijn verdeeld over deze mensen zodat vragen aan de juiste personen gesteld kunnen worden. 

De wereld om ons heen staat niet stil. We zien een samenleving die snel verandert. “We leven niet meer 
in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk”. Onze partij zelf beweegt ook. Er 
zijn mensen gestopt en er zijn nieuwe mensen bij gekomen. Nieuwe ideeën zijn ontstaan en plannen 
worden gesmeed. Dat vraagt veel van ons zelf, maar ook van onze leden en achterban. Flexibiliteit, 
vertrouwen en elkaar vasthouden zien we als basis. Eerst elkaar vasthouden, dan kun je samen loslaten. 

We kunnen niet voor vier jaar alles vastleggen, dat gaat niet. We geven daarom een richting aan en 
zetten een duidelijke koers uit. Maar die koers kunnen we onderweg bijstellen en we weten nu al dat 
dat ook zal gaan gebeuren. We moeten dus aan de ene kant toekomstgericht en duidelijk zijn, maar aan 
de andere kant ook flexibel blijven en goed blijven communiceren. We zoeken daarom steeds weer de 
verbinding met de inwoners. We noemen dat werken van onder naar boven of van buiten naar binnen.  

Het “Groene Hart” is ons centrale thema. Denk vanuit je hart en je hoeft niet te liegen, werk vanuit je 
hart en je haalt je doelen en voel vanuit je hart en je ontmoet nieuwe mensen! We vinden binding met 
Someren heel essentieel. Vooral voor de jeugd geldt dit, want zij bepalen wat er straks gaat gebeuren. 
Wij zouden willen dat ze zo snel mogelijk mee gaan denken. Dan komen er kansen voor iedereen die we 
samen verzilveren. We kunnen dan ook goed voor elkaar en onze ouders zorgen. #SomerenSamenSterk. 

Onze focus ligt voortdurend op onze omgeving. Met de wensen en behoeftes van inwoners kijken we bij 
voorkeur naar voren. Terugkijken mag, maar roept sentiment op. Wij willen liever vooruit, leren van het 
verleden en acteren in het heden. In dit programma is daarom niet alleen beschreven WAT we komende 
jaren willen gaan bereiken. Er is tevens aandacht gegeven aan HOE we zaken willen gaan doen. 

 

 

 

Wij hebben Hart voor héél Someren, we werken flexibel samen en doen wat het beste is voor iedereen. 

Wij staan open voor nieuwe ideeën, aanvullingen of tips. 

Als je iets op het hart hebt, of wil je je hart laten spreken, neem dan contact met ons op. 

 

 

9 maart 2018 

Kernteam Zùmmers Belang CDA 
 

Louis, Angeline, Arjan, Henny, Twan, Ellen, Caroline en Rik 
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IV. ACHTERGROND 
 
In dit programma leest u waar Zùmmers Belang CDA zich voor in gaat zetten. We hebben beschreven 
met welke speerpunten we dat gaan doen en WAT dat betekent voor de acties. Maar ook leggen we uit 
HOE we dat gaan aanpakken, met welke processen en welke invloed de inwoners daar op hebben. 
 
Het Groene Hart 
Someren ligt in een prachtige groene natuur. Het heeft vier kernen met Someren-Dorp als centraal 
middelpunt. Deze vormen samen het Groene Hart. Het Groene Hart bindt en verbindt. De kernen, de 
wijken en alle Somerenaren vormen samen één gemeenschap. Het Groene Hart bevat ingrediënten als 
vertrouwen, integriteit en eerlijkheid. Het geeft zekerheid maar ook geborgenheid. Het Groene Hart is 
het kloppend middelpunt van de gemeenschap. Bind je daaraan ongeacht leeftijd of waar je woont. We 
willen steeds meer mensen die zich aan Someren gaan binden. We zien verbondenheid als basis van een 
sterke gemeenschap. Dit geldt voor jong en oud met de nadruk op jong! Someren heeft jonge mensen 
nodig. Verbondenheid vormt economisch en maatschappelijk het fundament voor de toekomst. 
 

“Het Groene Hart dat mensen (ver)bindt, zelfstandig, veerkrachtig en sterk” 
 
Algehele Zienswijze 
Zùmmers Belang CDA koestert Someren, en daarmee alle inwoners van Someren. Zùmmers Belang CDA 
is een volkspartij die voor alle mensen opkomt. We zijn een krachtig, zelfstandig en ondernemend dorp 
met veel bedrijvigheid, startups en internationaal opererende bedrijven. Wij zijn een gemeente waar 
het goed toeven is met een prachtig buitengebied. Je kunt er genieten van je oude dag en men is bereid 
je te helpen. Zùmmers Belang CDA staat voor een leefbare, veilige en verzorgde leefomgeving! 
 
Nederland vergrijst en Someren ontkomt daar niet aan. We hebben een rijk seniorenleven en we vinden 
deze groep erg belangrijk. Zij hebben alle ervaring, daar moeten we naar blijven luisteren en indien 
nodig de helpende hand toesteken. We vinden wel dat iedereen zelf moet proberen zijn/haar situatie 
optimaal in te richten en proberen de regie op eigen leven te houden. Als dat niet lukt, dan zorgt de 
gemeente voor een vangnet. Daar kun je op terugvallen. Maar wel eerst zelf actie ondernemen. 
 
De gemeente Someren heeft ruim 19.000 inwoners. Zùmmers Belang CDA hanteert gelijkwaardigheid in 
alle kerkdorpen. Soms zal echter het zwaartepunt iets naar Someren-Dorp verschuiven omdat daar 60% 
van alle inwoners woont. Maar leefbaarheid, veiligheid en zorg blijven voor iedereen hetzelfde. 
 
Zùmmers Belang CDA is een moderne partij die verfrissing brengt en verder kijkt. We zijn ambitieus, 
dynamisch en hebben lef. We gaan het gesprek aan en willen “op inhoud verbinden”. Onze mensen 
staan met twee benen in de maatschappij. Wij zeggen niet dat we iets doen, we doen het gewoon! We 
praten met één stem en kennen geen sologedrag. We staan voor het collectief; alle inwoners doen mee. 
 
We hebben vier pijlers (duurzaamheid, rechtvaardigheid, veiligheid en integriteit) en vijf kernwaarden:  

1. Respectvol   heb aandacht voor elkaar  
2. Eerlijkheid    sta voor wat je zegt  
3. In verbinding    werk samen en luister 
4. Verantwoordelijkheid   ben zelfredzaam  
5. Vooruitstrevend   denk realistisch en vernieuwend 

 
Het Zùmmers Belang CDA wil een betrouwbare en sterke gemeente die consequent handelt en serieus 
luistert. Dat betekent professioneel werken, jezelf ontwikkelen, uitgaven afwegen en beloftes nakomen. 
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Aanpak 
Onze aanpak is aangepast aan de huidige tijdsgeest. Daar hoort een bepaald gedrag bij en dat moeten 
we laten zien. De samenleving is aan het kantelen. Er zijn andere structuren nodig om die samenleving 
vorm te gaan geven en te kunnen besturen. We gaan nu al anders met elkaar om: burgerparticipatie, co-
creatie, nieuwe verdienmodellen en hele snelle communicatie. Dat is best ingewikkeld. Zùmmers Belang 
CDA anticipeert hierop met een hernieuwde aanpak. Deze bestaat uit drie hoofdpunten: 
 
In verbinding 
“Waarom moeilijk doen als het Samen kan” 
Zùmmers Belang CDA wil met iedereen die dat wil in gesprek. We stemmen met elkaar af en luisteren 
naar de achterban. We willen horen hoe we Someren bruisender, leefbaarder, veiliger en gezelliger 
kunnen maken? Wat is slim? We denken daar zelf ook steeds over na. Wat kan beter, sneller of anders? 
We hebben onze achterban verdeeld in meerdere communicatie schillen. We kunnen daarmee de juiste 
mensen snel vinden en raadplegen. Samen hebben we wèl de kennis. Iedereen kan meedoen. Dit moet 
de komende jaren verder gaan groeien: Het “Zùmmers Belang CDA forum” staat reeds in de steigers. 
 

“We zorgen samen voor Someren”! 
 
Flexibel 
“Realiteit door Actualiteit” 
Onze maatschappij is in beweging, dat weten we. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. 
De mensen zijn beter opgeleid en internet stelt ons in staat om elkaar, vrijwel gratis, heel snel overal te 
bereiken. Consumenten worden mondiger, ze hebben een mening! De techniek gaat steeds sneller en 
opleidingen worden internationaler. De biomedische wereld staat voor grote doorbraken, de nano-
sector innoveert dagelijks en ook de foodsector gaat op z’n kop. Als we daar niet tijdig op ‘meebewegen’ 
komt ons kennisniveau onder druk te staan. Dat betekent achterstand en dat risico willen we niet. Het is 
hierdoor onmogelijk om beleid, nota’s en kadernotities vier jaar in beton te gieten. We streven naar een 
flexibele overheid waarin zienswijzen regelmatig worden geactualiseerd. Durf je beleid bij te stellen. 

 

“Het gaat nooit meer zo langzaam als vandaag” 
 
Samenhang en Samenwerken 
“Samen, Slim en Solide” 
Als je flexibel bent, je alles in verbinding met je omgeving brengt en je zaken met elkaar uitvoert, moet 
er ook samenhang zijn. Zùmmers Belang CDA onderstreept dat en werkt daarom vanuit een brede 
allesomvattende achtergrond (integrale visie). Alles heeft met alles te maken. Bijvoorbeeld: als we een 
centrumplan willen maken moet er een gemeenschappelijke visie zijn gebaseerd op planologisch inzicht, 
gewenste winkelarea(s), mogelijke groenstructuur, veilige infrastructuur, voldoende waterveiligheid, 
zichtbaar ondernemerschap, mogelijke horeca, etc. Deze componenten moeten integraal wel passen. 
 
We kijken vanuit samenhang ook naar kerkdorpen en leeftijdsgroepen: hoe kunnen we beleid nog beter 
afstemmen op deze groepen? Wanneer ligt de verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf en wanneer 
neemt de gemeente de regie? Hoe maken we de juiste afwegingen t.a.v. investeringen? 
 
Deze vormen van samenhang doen een appel op ons eigen vermogen om samen te werken. We moeten 
belangen afwegen en het Algemeen Zùmmers Belang voorop stellen want niemand is groter dan de 
gemeenschap. Samen ZIJN we de gemeenschap. We hebben nieuwe vaardigheden nodig, die passen bij 
deze tijdsgeest, om samen te kunnen werken. Met vertrouwen bouwen aan de toekomst. Dit betekent 
niet dat we oude strategieën en patronen loslaten. Juist niet! Samenhang betekent hier dat we het oude 
blijven benutten, maar met nieuw verworven inzichten willen verrijken. Dat is ook samenhang. 
 

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” 
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V. FOCUSGEBIEDEN 
 
We introduceren hier zogenaamde focusgebieden. Dit is een nieuwe term en we bedoelen hiermee de 
grotere politieke domeinen. Focusgebieden bestrijken meerdere thema’s, maar zijn geen speerpunt: 

Onze Jeugd 
We besteden veel aandacht aan jeugd- en jongerenbeleid. We willen onze jeugd weerbaarder en sterker 
maken. Zùmmers Belang CDA stimuleert dat de jeugd in Someren blijft wonen, werken en leven. Als het 
voor deze groep prettig leven is in Someren, groeit de gemeente. Aanwas van jongeren is hard nodig 
want daarmee blijft Someren voor onze oudere Somerenaren ook een aantrekkelijke gemeente. Als we 
blijven verjongen kunnen we blijven werken aan een veerkrachtig Someren voor de toekomst.  
Een nieuw idee is om in samenspraak met jongerencentra en andere belanghebbenden een autonoom 
Jongerenparlement op te richten. We vinden het belangrijk dat jongeren al vroeg bewust zijn van lokale 
politieke patronen. In dit parlement wordt hun stem gehoord over de actuele zaken. Dan vindt de 
dialoog op de juiste plek plaats; niet over de doelgroep, maar met de doelgroep praten! 
 

“Benieuwd of de jongeren verfrissende ideeën hebben”! 
 
Onze Economie 
Zùmmers Belang CDA heeft veel aandacht voor onze Economie. Someren is vertegenwoordigd in vele 
sectoren met een grote diversiteit aan bedrijven. Voor elke branche gelden aparte regels en normen 
(m.b.t. milieu, duurzaamheid, energie). Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld: waar willen we over 20 
jaar staan? Wat voor soort economie heeft Someren dan? Wie zijn er dan werkzaam? Voldoen onze 
bedrijventerreinen nog en welke voorzieningen zijn nodig? Om antwoorden hierop te kunnen geven is 
visie nodig. Zùmmers Belang CDA wil dat de gemeente hier stappen in zet. Samen met ondernemers een 
visie ontwikkelen over de (economische) positie van Someren in 2035 is een must. We leven in een druk 
land en ook in Someren zullen we naast elkaar moeten functioneren. Tolerantie, begrip en ‘gunfactor’ 
zijn ingrediënten hiervoor. Als ondernemers dit zelf aanpakken en de verantwoordelijkheid nemen helpt 
Zùmmers Belang CDA hen om een plekje met bestaansrecht in onze gemeente te kunnen hebben.  
 

“In jullie Belang, in ieders Belang”! 
 
Onze Toekomst 
Onze toekomst begint vandaag en is morgen verouderd. We moeten slim zijn. “Anders overkomt het 
leven je terwijl je andere plannen aan het maken bent”. Gebruik alles om je heen wat je helpt je doelen 
sneller te bereiken. Gebruik gegevens (data) in alle vormen en hoeveelheden. Je bent tegenwoordig een 
slimme gemeente als je data gebruikt en toepast om snel te reageren op veranderingen zodat beleid 
beter aansluit bij de doelen. Deze data moet je zelf verzamelen, elke dag. Ook gedrag van inwoners kun 
je verzamelen. Dit levert gedragspatronen op die voor ambtenaren en bestuurders zeer bruikbaar zijn. 
Zo kunnen we efficiënter gaan werken, onszelf verbeteren en ons vergelijken met andere gemeentes. 
Een slimme gemeente (of Smart City) is een goede plek om te wonen, daar wíl je wonen. Is Someren een 
Smart City? Kan of wil het dat worden? Wie weet. Dit zijn kansen waar ook onze gemeente aan moet 
gaan denken. Zùmmers Belang CDA wil dit thema op de agenda zetten. De wereld wordt in de toekomst 
steeds sneller en steeds slimmer. Someren is een MRE gemeente en ligt in Brainport*. Het predicaat 
‘Slimste regio van de wereld’ is al gegeven aan deze regio. Werkgelegenheid, kennis, ontwikkeling en 
vooruitgang zijn via Brainport onder handbereik. Je kunt er beter nu op aansluiten. 
  

“Think smart, act Smart, be Smart” 
   

* Brainport is een regio in ZO-NL met hightech, automotive, design, lifetec en food. Meer dan 50% van alle patenten komen van 
hier. Brainport is een van de 25 meest innovatieve regio’s in Europa. In 2011 uitgeroepen tot slimste regio ter wereld. 
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VI. PROGRAMMA 
 
Het programma van Zùmmers Belang CDA valt uiteen in tien belangrijke speerpunten. Deze vormen de 
basis voor de onderwerpen die Zùmmers Belang CDA in de komende vier jaar wil aanpakken. Alle 
speerpunten en de daaruit voortvloeiende acties zijn gebaseerd op de vier pijlers (duurzaamheid, 
rechtvaardigheid, veiligheid en integriteit) en de vijf Kernwaarden. Dat is de basis van ons grondvest. 
 
We gieten niets in beton, maar geven richting aan. We zien een stip aan de horizon en daar koersen we 
op af. Die koers heeft een heldere aanpak en laat zien HOE wij zaken doen. De tien speerpunten zijn 
vooral de thema’s waarmee we dat gaan doen en dat zegt iets over WAT we gaan doen; 

 
1. Het Groene Hart van héél Someren     
2. Verenigingen, Vrijwilligers en Jeugd 
3. Zorg voor iedereen en passend Wonen 
4. Klimaatbestendig en Waterveilig 
5. Mooie natuur en florerend Buitengebied 
6. Veilig, Bereikbaar en Mobiel 
7. Ondernemen, Verbinden en Faciliteren 
8. Transparante financiën 
9. In Verbinding 
10. Flexibiliteit = Realiteit + Actualiteit 

 
Deze speerpunten worden hierna verder toegelicht. Dit doen we door eerst onze zienswijze te geven 
gevolgd door een aantal concrete acties. Dit is niet uitputtend en zal de komende jaren steeds bijgesteld 
worden. De speerpunten zijn dan ook richtinggevend en taakstellend. Harde resultaten kunnen we 
onmogelijk geven omdat we de scoop van vier jaar gewoonweg niet kunnen overzien. 
 
 
1. Het Groene Hart van héél Someren “Wij willen een zelfstandige en gezellige gemeente” 
 
Zienswijze : 
Zùmmers Belang CDA ziet in de toekomst een zelfstandige, sterke gemeente met vier kerkdorpen waar 
het voor iedereen goed toeven is. Je kunt je er ontspannen met goede winkel- en horeca voorzieningen, 
veilige verkeersstromen met aantoonbare gezelligheid en zichtbare vitaliteit. Het is een wisselwerking 
met de kerkdorpen. Als die sterk zijn én het centrum van Someren Dorp leeft zelf ook, dan komt dat de 
leefbaarheid van de hele gemeenschap ten goede en trekt dat mensen aan van binnen en van buiten 
(bijvoorbeeld toeristen via Heihorsten). Dat verbindt ons vanuit het Groene Hart. Zùmmers Belang CDA 
vindt dat het de komende tijd ontzettend belangrijk is om de belevings- en ontmoetingsfunctie van ons 
centrum te versterken. We hebben in de centrumvisie aandacht voor onze senioren. Zij moeten ook 
naar het centrum kunnen en willen komen. Denk na over mogelijke bestemmingen voor deze doelgroep.  
 
Dit willen we in gezamenlijkheid oppakken. Hiervoor is visie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
nodig. Alle betrokken partijen zullen aan tafel moeten komen om in hun belang en in het belang van alle 
inwoners het centrum van Someren-Dorp een fikse kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente kan dit 
proces faciliteren en moet helpen het vliegwiel aan te zwengelen. Als de gemeente eigenaarschap heeft 
zal het die rol en bijhorende verantwoordelijkheid ook nemen. Maar het begint met visie. Een integrale, 
samenhangende allesomvattende meerjarenvisie moet als grondslag worden ontwikkeld, door en voor 
alle belanghebbenden. Zorg voor een platform of taskforce en stel een programmamanager aan die het 
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totale programma en kan overzien en het pakket van eisen kan inventariseren. Dat is een grootschalig 
proces met vele ins en outs. We moeten er dan ook direct mee beginnen in het belang van ons allemaal. 
 
Het ontwikkelen van een centrumvisie is een eerste stap. Daarna zijn vervolgstappen nodig om de visie 
te vertalen, planmatig te beschrijven en in een projectmatige/programmatische aanpak te gieten en uit 
te voeren. De looptijd van een dergelijk majeur proces bedraagt vele jaren. Daarna zal er een vorm van 
onafhankelijk centrummanagement moeten worden gevonden om de dagelijkse praktijk te managen. 
De overheid kan in dit proces bijvoorbeeld bijdragen om panden in het centrum eenvoudiger van functie 
te kunnen laten wisselen (denk o.a. aan winkelfuncties, horecabestemmingen of nieuwe collectieve 
woonmogelijkheden). Kansen binnen de wettelijke inrichtingseisen voor horeca en detailhandel moeten 
benut kunnen worden. Daarnaast is voor het promotionele succes van het centrum de inbreng van alle 
ondernemers en bewoners belangrijk en hard nodig. Wat Zùmmers Belang CDA betreft wordt er een 
enorme boost gegeven aan het centrum van Someren-Dorp. Dat versterkt de promotie van heel 
Someren. Een volledige inventarisatie van betrokken partijen die mede eigenaar zijn is nog niet 
gemaakt. Vergeten we niemand? Moet bijvoorbeeld Someren Natuurlijk ook nauw betrokken worden? 
Zùmmers Belang CDA vindt het van groot belang dat de gemeente samen met alle betrokken 
centrumondernemers vorm gaat geven aan de revitalisering van het centrum en verantwoordelijkheid 
op de juiste schaal neemt. Dan kunnen de functies zoals onder andere winkelen/shoppen, wonen, 
horeca en maatschappelijk eindelijk goed ingericht worden en floreert ons centrum weer als vanouds. 
 
Concrete acties: 
 Faciliteer de ontwikkeling van een integrale centrumvisie met alle betrokkenen (incl. de inwoners) 
 Ben duidelijk als het gaat om rolneming, wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor 
 Neem als gemeente ook je rol en verantwoordelijkheid in het gedeelde eigenaarschap 
 Integreer lokale ontwikkelingen (o.a. OVS) en verkenningen van het Platform ‘Nieuwe Winkelstraat’ 
 Neem de markten, grote evenementen en de kermis mee in de centrumvisie 
 Verken of er evenementen/publiekstrekkers voor de leeftijd van 12-18 en/of 14-34 mogelijk zijn 
 Voorzie in regelgeving waarmee de juiste bestemming mogelijk wordt 
 Onderzoek mogelijkheden om het Haltermodel te actualiseren en moderniseren 

 
 
2. Verenigingen, Vrijwilligers en Jeugd “Met verenigingen en jeugd vertrouwen in de toekomst” 
 
Zienswijze: 
Verenigingen zijn de hoeksteen van de maatschappij. Zij faciliteren ontspanning, beweging, sport en 
saamhorigheid bij velen. In het algemeen dienen verenigingen het culturele erfgoed van een gemeente. 
Deze sector staat net als andere sectoren voor vele uitdagingen die lokaal ingevuld moeten worden. 
Someren kent verenigingen voor alle leeftijden. Zij drijven op vrijwilligers. Zùmmers Belang CDA heeft de 
visie dat vrijwilligers de motor zijn van het verenigingsleven. Zij organiseren, faciliteren en coördineren 
de leden. Vrijwilligers moeten gerespecteerd en beschermd worden. Bij een vereniging trek je samen op 
en ben je er voor elkaar. Je gaat zorgvuldig en respectvol met elkaar om. Dat proces is belangrijk voor 
onze jeugd. Jeugd heeft de toekomst en bij verenigingen leer je hoe het in de maatschappij gaat. Daar 
wordt de basis gelegd voor de samenleving van over 20 jaar. Daar investeert Zùmmers Belang CDA in.  
 
Daarom vinden wij de maatschappelijke stages zo belangrijk. Wij streven naar een maatschappij waar 
plaats is voor iedereen. Iedereen moet lid kunnen zijn van een club of vereniging. Regelingen en 
stichtingen die dit mogelijk maken ondersteunen we actief. We pleiten voor direct contact tussen 
besturen van verenigingen en gemeente met korte lijnen om de handen ineen te kunnen slaan. Is er een 
verkenning mogelijk waar gezamenlijk winst te behalen valt? Kunnen samenwerkingen tussen meerdere 
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verenigingen opgezet worden, hoe dan? Waarin kunnen deze elkaar aanvullen? Kunnen verenigingen 
met een gemixte aanpak wel overleven? Belangrijke vragen om de komende jaren te verkennen. 
 
Bij verenigingen gaat het vaak om jeugd. Niet altijd want er zijn voldoende verenigingen voor andere 
doelgroepen. Maar jeugd is wel een heel belangrijk onderwerp en Zùmmers Belang CDA vindt dat we 
daar niet genoeg aandacht aan kunnen geven. Jeugd is ook een van de focusgebieden. Opvoeden en 
opleiden gaan hand in hand. Onze kinderen krijgen thuis de basis mee van het gezonde verstand en de 
goede normen en waarden. Dat hopen we, maar er is ook negatief voorbeeldgedrag; roken, drinken en 
agressie. Als dat thuis uit balans is zullen we die balans moeten herstellen. Tevens moet er een vangnet 
zijn zodat de jeugd niet afglijdt. Scholen en verenigingen zijn daartoe de meest aangewezen instanties. 
Zùmmers Belang CDA pleit voor een actieve benadering van de mentale weerbaarheid, “gezond 
verstand” en eerlijkheid. Dit vormt onze roots Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 
 
Concrete acties: 
 Goed relatienetwerk met verenigingen met korte lijnen en direct overleg met besturen 
 Verenigingen handvatten bieden om de eigen faciliteiten in topconditie te houden (denk aan 

verlichting, velden, toegang, veiligheid of kleedaccommodaties) 
 Ondersteun vrijwilligers en spoor ze aan tot initiatieven. Zoek naar een beloning 
 Regelingen en stichtingen actualiseren t.b.v. bevorderen lidmaatschap en deelname 
 (bestuurlijk) samenwerken tussen verenigingen stimuleren, ondersteunen en activiteiten afstemmen 
 Zoek eerder en elders toegepaste en bewezen oplossingen en pas ze vaker toe in onze gemeente 

(denk hierbij aan vergunningen, eenmalige subsidies, etc.) 
 Creëer lagere drempels voor vergunningen bij evenementen 
 Subsidiebeleid actualiseren en waar nodig meer ruimte voor subsidie geven 
 Inrichten Jongerenparlement i.s.m. jongerencentra en Onis 
 Houd aandacht voor armoede bij gezinnen met kinderen 
 Voor- en vroegschoolse Educatie behouden (heb aandacht voor laag geletterdheid) 
 Actualiseer de onderwijsvisie en stimuleer samenwerking tussen onderwijsinstellingen 

 
 
3. Zorg voor iedereen en passend Wonen “Bouwen naar behoefte van inwoners in elke kern” 
 
Zienswijze: 
We willen een sociale infrastructuur, die primair gericht is op welzijn en leefbaarheid, met veel ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. De mensen hebben heel veel mogelijkheden om 
zaken zelf aan te pakken. Deze kansen moeten ze wel zien en willen benutten. De gemeente moet dat 
goed voorlichten en actief aanjagen. We moeten samen voorkomen dat mensen te verlegen zijn om 
vragen te stellen. De politiek moet tegelijkertijd ook meer over laten aan de burgers en mensen leren 
zelf te navigeren. En we moeten borgen dat er een vangnet is voor degenen die hulp nodig hebben. 
Signaleer en adviseer breed en kijk goed wat er al is. Burgerparticipatie en co-creatie worden hierin 
steeds belangrijker. Dorpsondersteuning en goede voorlichting ondersteunen dit proces. 
 
Komende raadsperiode wordt er een nieuwe woonvisie opgesteld. Zùmmers Belang CDA pleit voor een 
verkenning van nieuwe woonvormen, zorgwoningen (Ievensloopbestendig) en starterswoningen. We 
willen tevens de rol van de Woco’s opnieuw benoemen. Stem Rijksbeleid, Provinciaal beleid en lokaal 
beleid goed op elkaar af. Someren is een regiegemeente en kan die rol nog actiever oppakken. De rente 
is momenteel gunstig om een hypotheek af te sluiten. Toch zijn er veel starters die niet in aanmerking 
komen voor een passende hypotheek. Deze starters hebben over het algemeen een te hoog salaris om 
in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zùmmers Belang CDA vindt dat de gemeente 
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actief op zoek moet blijven gaan naar mogelijkheden om te ‘bouwen naar behoefte’. Als er veel vraag 
blijkt te zijn naar een bepaald type woning moet de gemeente haar plannen evalueren en aanpassen. 
Niet middels ellenlange procedures maar flexibel en snel. 
 
Zùmmers Belang CDA wil ook wooninitiatieven voor en door jongeren en ouderen die niet volledig 
zelfstandig kunnen wonen ondersteunen. Beschermd wonen is voor mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen vanwege bijvoorbeeld psychische problematiek of waarbij 24 uur per dag zorg nabij 
moet zijn. Zùmmers Belang CDA vindt dat de gemeente actief moet meewerken aan wooninitiatieven 
voor deze woongroep. Want iedereen verdient een prettige en veilige woonplek in onze gemeenschap. 
 
Concrete acties: 

 Zorg voor mogelijkheden om dagopvang uit te breiden 
 Onderzoek of zorginstellingen transparantie t.a.v. beschikbaarheid willen betrachten 
 Stimuleer de ontwikkeling van een monitor om inzicht in wachtlijsten te genereren 
 Geef goede voorlichting en adviseer breed via diverse media 
 Pak door met Team Zorg en Ondersteuning (integratie Dorpsondersteuners, stichting WMO, 

wijkverpleging, jeugdwerk, etc.) 
 Jaag zelfinitiatief verder aan, draag de regie eerder over, help mensen met doorverwijzing 
 Onderzoek nieuwe woonvormen, individueel, collectief, haal goede voorbeelden elders op 
 Uitbreiding van wooncontingent heeft prioriteit (inbreidingslocaties goed bekijken) 
 Pak de woonvisie met elkaar integraal op en actualiseer hem met prioriteit 
 Differentieer de woonvisie naar de kerkdorpen 
 Realiseer uitbreiding van sociale huur- en koopwoningen 
 Actualiseer de rol van de Woco’s 
 Continueer starters- en blijvers- en duurzaamheidsleningen 
 Maak bouwen naar behoefte mogelijk 

 
 
4. Klimaatbestendig en Waterveilig “Veiligheid en Duurzaamheid” 
 
Zienswijze: 
Het klimaat is een agendapunt op de mondiale agenda, dus ook in Someren een belangrijk speerpunt. 
Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!! Someren en de regio behoren tot de mooiste 
plekjes in Nederland en onze natuur is ons groot goed. Daar zijn we zuinig op en dat beschermen we. 
 
M.b.t. energie en waterbeheer moeten we goed nadenken wat wenselijk en realiseerbaar is. 
Bewustwording en zelfwerkzaamheid bij de inwoners is nodig om duurzame waterveiligheid te borgen. 
Het blauwe aderenplan willen we verder uitrollen om de capaciteit en de overstort van ons riool voor de 
toekomst te borgen. Dit stelsel is momenteel ondermaats ingericht. Someren heeft het blauwe 
aderenplan voor efficiënte waterafvoer opgesteld direct naar aanleiding van de hevige buien en 
hagelschade in 2016. Bij aanpassingen aan de infrastructuur dient met dit plan rekening gehouden 
worden om dubbele investeringen te voorkomen. Regelingen (bijvoorbeeld groene daken, ontstenen en 
bufferen) die hieraan bijdragen moeten we actief blijven stimuleren.  
 
Alternatieve energiebronnen willen we meer gaan toepassen om in de buurt van energie neutraal 
Someren in 2050 te komen. Is dat eigenlijk wel mogelijk want er zijn meerdere berekeningen? Hierin 
moet eenieder zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. De gemeente kan hier zeker op toezien. 
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Concrete acties: 
 Goede voorlichting over particuliere ‘groene’ stimuleringsregelingen 
 Blauwe aderenplan haalbaar en betaalbaar uitrollen 
 Goede samenwerking met waterschap voortzetten en intensiveren 
 Energietransitie m.b.t. energieneutraal beleid integraal aanpakken. Mogelijk versnellen 
 Uitvoeren verbreed rioleringsplan (2018-2021) en afkoppelen van hemelwater bij nieuwe aanleg 
 Waterproblematiek van de kernen niet afwentelen op het buitengebied maar echt oplossen 
 Rioolwater uit wegens gezondheidsredenen en dierenwelzijn nooit op akkers/in sloten lozen 
 Maatregelen treffen o.b.v. ‘gezond verstand’. Water loopt niet omhoog en pompen, buizen en 

pijpen hebben een begrensde capaciteit 
 Gasloze wijken stimuleren 
 Stimuleer meer zelfwerkzaamheid bij het realiseren van een energieneutraal Someren 
 Stimuleer meer zelfwerkzaamheid bij buffering en ontstening op eigen terrein 
 Verder verduurzamen van gemeentelijke accommodaties 

 
 
5. Mooie natuur en florerend Buitengebied “Goed wonen, leven en werken in ons buitengebied” 
 
Zienswijze: 
Het buitengebied heeft veel potentie. Het is prachtig met een (bio)diverse natuur. Het is eigenlijk onze 
achtertuin. Maar ons buitengebied is in beweging. Door noodzakelijke schaalvergroting, en steeds 
verdergaande regelgeving is een sterke terugloop van agrarische bedrijven waar te nemen. Ons 
buitengebied verandert hierdoor. Gestopte agrarisch ondernemers willen vaak op de locatie blijven 
waar ze altijd gewoond en gewerkt hebben. Maar er moet ook plaats zijn voor verbredende activiteiten 
bij agrarische bedrijven die wel blijven en willen doorgroeien. Er komen daarnaast steeds meer 
“burgers” die in het buitengebied hun gewenste woning vinden. We zien meer woon en wonen plus 
bestemmingen ontstaan. Ook daarvoor willen we duurzame oplossingen en eenduidige regels. 
 
Nieuwe economische dragers in het buitengebied zijn nodig. Dat biedt meer kansen voor o.a. kleine 
bedrijvigheid in het buitengebied. Dit kunnen agrarisch verwante bedrijven zijn, maar ook bedrijven met 
niet agrarische functies. In het buitengebied willen we daarnaast het toerisme flink doorontwikkelen. 
Heihorsten is de pijler hiervoor met ruimte voor duurzame (grootschalige) verblijf- en dagrecreatie 
activiteiten. Onze ambitie is dat Someren een agrarische én toeristische gemeente wordt met een grote 
toeristische naamsbekendheid en dito imago: een gemeente die samen met het toeristisch recreatief 
bedrijfsleven ontwikkelingen in gang zet waardoor het aanbod en de uitstraling van deze sector echt 
excelleert en compleet wordt. Deze ambitie willen we voortdurend actualiseren en bijstellen volgens de 
dynamiek van het voortschrijdend inzicht. 
 
Al deze functies moeten een plaats krijgen zodat ze elkaar gaan versterken. De van nature sterke 
agrarische en recreatieve sectoren hebben potentie om prima naast en met elkaar te ondernemen. Ons 
doel is een aantrekkelijk, groen en landelijk buitengebied dat in combinatie met vitale dorpskernen 
ervoor zorgt dat aan iedere inwoner en bezoeker een prettige fysieke en sociale leefomgeving wordt 
geboden. Er is een duidelijke scheiding tussen stedelijk gebied en buitengebied en er is sprake van zo 
min mogelijk leegstand van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Duurzaamheid is het kernwoord. 
 
Zùmmers Belang CDA wil deze ambitie en de gestelde doelen integraal met partijen zoals het ZLTO, 
Heemkundekring, Summers Landschap, IVN, St. Ambrosius waarmaken zodat ook andere functies dan 
agrarisch of recreatief mogelijk worden. Zet de agrarische ondernemers niet met de rug tegen de muur 
maar stimuleer het samenwerken met andere bedrijven en sectoren. Maak autonome bedrijven sterker 
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en ondersteun deze.  Zùmmers Belang CDA wil ruimte geven voor groei passend bij het gebied. 
Afgelopen jaren is ingezet op een passende invulling van het buitengebied door het VAB-NAF-beleid. 
Sloopregelingen zijn bijgesteld en bestemmingsplannen voor het buitengebied geactualiseerd. Deze 
trajecten gaan we verder uitwerken om het buitengebied nog leefbaarder te maken. 
 
Ook het dierenwelzijn gaat ons ter harte. Het wilde zwijn rukt op en is in Someren op meerdere plekken 
gesignaleerd. Someren is niet aangewezen als plek waar deze dieren mogen voorkomen, dus geldt hier 
het zg. ‘nulstand’ beleid. Dit houdt in dat in onze Wild Beheer Eenheid een nulstand van deze dieren 
moet zijn. Het doel is om verspreiding van dierziektes tegen te gaan en het voorkomen van schade zoals 
landbouwschade en verkeerschade. In Someren-Heide zijn al meerdere aanrijdingen geweest. Zùmmers 
Belang CDA wil de situatie onder controle krijgen en het gesprek met de belangenbehartigers voeren. 
 
Concrete acties: 
 Zeggenschap behouden over onze ‘eigen bossen’ 
 Onderzoek mogelijkheden om de agrarische sector als gebruiker van het buitengebied te behouden 
 Rol uitrol Heihorsten versneld integraal uit (betrek o.a. Recron hierbij) 
 Onderzoek mogelijkheden voor horeca in het buitengebied. Wat is haalbaar 
 Verken hoe Someren een positief vestigingsklimaat voor T&R bedrijven kan creëren 
 Stimuleer een geactualiseerde nota “Kracht van toerisme“ voor de toekomst 
 Borg een juiste en passende identiteit van het buitengebied door consistent beleid (o.a. VAB NAF) 
 Borg het groene karakter en het Brabants landschap (zo weinig mogelijk kap) 
 Stimuleer marktwerking voor dagrecreatie, verblijfsrecreatie en zorgtoerisme 
 Borg toegankelijkheid voor mensen met functionele beperking 
 Heb aandacht voor ecologische verbindingszones (EVZ) 
 Handhaaf ‘nulstandbeleid’ voor wilde zwijnen. Verken analoge proces bij andere diersoorten 
 Draag zorg voor goede communicatie tussen grondgebruikers, jachthouders en gemeente 
 Zorg voor voorlichting (waarschuwingsborden verkeer en melden van faunaschade) 
 Onderzoek de mogelijkheden voor camperaars  
 Zorg voor goede ontsluiting en overweeg waar nodig te bemiddelen met openbaar vervoer* 

 

* openbaar vervoer is geen lokale aangelegenheid maar wordt door provincie in opdracht aanbesteed 
 
 
6. Veilig, Bereikbaar en Mobiel “Kwaliteit in Mobiliteit” 
 
Zienswijze: 
Someren moet goed bereikbaar zijn. Zowel de infrastructuur in Someren als van buiten naar Someren 
toe moet goed zijn. Doorgang en parkeren in smalle wegen is een concreet punt, maar ook de veiligheid 
speelt een belangrijke rol. Zùmmers Belang CDA wil overzichtelijke oversteken en goede verlichting waar 
het nodig is. De A67 en/of de Ruit problematiek zijn weer actueel, daar zijn we alert op. Maar ook de 
ontsluiting van Heihorsten wordt meer en meer belangrijk. Als de mensen die daar recreëren ook 
eenvoudig naar de kernen kunnenkomen is dat goed voor onze economie.  
 
We willen primair dat alle mensen zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Dat geldt zeker voor de 
jeugd en de ouderen. Daarvoor moeten voorzieningen goed aangelegd en waar nodig verbeterd 
worden. Openbaar vervoer is geen kerntaak van de gemeente, maar we kunnen het de instanties wel 
makkelijker maken om Someren goed te blijven opnemen in hun routes. Samen met belanghebbenden 
willen we kijken naar routes rondom Heihorsten en het buitengebied. Wat is haalbaar en betaalbaar. 
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Concrete acties: 
 Ben alert op verbreding A67, aanleggen geluidswal in Lierop en problematiek van de Ruit 
 Ontwikkel snelle en veilige interlokale fietspaden 
 Inventariseer onveilige oversteken en pas ze aan (nieuwe witte LED verlichting uitrollen?) 
 Actualiseer nota openbaar vervoer, behoud minimaal huidige niveau (verbeter waar mogelijk) 
 Tref voorzieningen ter bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
 Zie 5. Buitengebied - ontsluiting buitengebied en openbaar vervoer 
 Borg doorgang en parkeermogelijkheden in smalle straten 
 Zorg dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn 

 
 
7. Ondernemen, Verbinden en Faciliteren “Ondersteuning en Verbinding” 
 
Zienswijze: 
Als je niet samenwerkt loop je snel achterstand op en kom je alleen te staan in de snel veranderende 
wereld. Ondernemers kunnen sterker worden als ze nieuwe samenwerkingen zoeken en open staan 
voor nieuwe kennis en ideeën. We wonen en werken in Brainport, de slimste regio van de wereld! We 
moeten beter leren daar gebruik van te maken. Zo ook bij Greenport Venlo. We willen investeren in 
kennis en innovatie door bijvoorbeeld de samenwerking met onderwijs- kennisinstellingen op te schalen 
of wetenschappelijk onderzoek naar bedrijven toe te halen. Zùmmers Belang CDA gaat meedenken en 
waar mogelijk de brug slaan tussen stakeholders om te stimuleren dat jongeren in Someren werken. 
 
Daarnaast moet er ook fysieke ruimte zijn om te kunnen groeien. De bedrijventerreinen zitten bijna vol. 
Er is nagenoeg geen ruimte meer. We moeten samen oplossingen bedenken. Zùmmers Belang CDA vindt 
dat ondernemers en overheid elkaar daarin meer als partner moeten gaan zien. Dan worden drempels 
lager en kansen eerder verzilverd. Ondernemers zijn in netwerken verenigd. Betrek hen samen met o.a. 
KvK, MRE en BOM bij een nieuw op te stellen toekomstbestendige economische visie. Dat is belangrijk. 
 
Ook voor het centrum in Someren Dorp moet een nieuwe visie komen, zie het Groene Hart voor héél 
Someren. Net als in alle kernen moet het centrum léven en dat kan alleen als leegstand teruggedrongen 
wordt. Een samenhangende meerjarenaanpak is nodig. Horeca, detailhandel, vastgoed- en aanverwante 
ondernemers zullen samen met de gemeente de handen ineen moeten slaan. Gezamenlijk zal een visie 
opgesteld moeten worden. Zùmmers Belang CDA wil hier actief mee aan de slag. Het eigenaarschap 
duidelijk beschrijven en commitment creëren over samenwerking. 
 
Concrete acties: 
 Formuleer met ondernemers een nieuwe economische visie voor de lange termijn 
 Neem deel aan netwerken in Brainport en bouw relaties verder uit 
 Sla de brug naar buiten de regio en haal kennis door onderzoek naar binnen 
 Afgeleide hiervan is het opstellen van de centrumvisie. Zie ook speerpunt 1. van dit programma 
 Onderzoek (evt. met Asten) de haalbaarheid van de herstructurering van bedrijventerreinen 
 Faciliteer starters als motor van de toekomstige economie 
 Creëer maatwerk voor vestigingslocaties in de kernen en buitengebied 
 Verbeter de bereikbaarheid van bedrijventerreinen waar nodig 
 Actualiseer de koppeling met de benodigde bestemmingsplanwijzigingen incl. uitgifte protocol 
 Onderzoek of clustering en zonering van bedrijven op bedrijventerreinen voordelen biedt 
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8. Transparante financiën “Garantie met Transparantie” 
 
Zienswijze: 
Zùmmers Belang CDA vindt dat de gemeente een transparante en leesbare begroting voor iedereen 
moet hebben en een inzichtelijke methode t.b.v. van het adresseren van kosten aan investeringen en/of 
exploitatie. De gemeente heeft te maken met gemeenschapsgeld en de raad moet inhoudelijk kunnen 
toetsen of de gelden terecht en juist worden uitgegeven. Daarom willen we ook dat bij wensen voor de 
toekomst, die leiden tot extra investeringen, vooraf duidelijk wordt aangeven of er een relatie met de 
OZB is. Dan kan de raad goed afwegen, zonder precedentwerking, of ze de kosten wil maken en de 
investering door gaat. Voortschrijdend, actueel inzicht in reserves, rentes en reserveringen is gewenst.  
 
Zùmmers Belang denkt dat inwoners best bereid zijn om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Als men tenminste weet wat er gedaan moet worden en er duidelijk gecoördineerd wordt. Het kan niet 
zo zijn dat alle inwoners van Someren opdraaien voor een lokale wijkaangelegenheid. Bewoners kunnen 
zelf veel voor de wijk of wijkraad betekenen, maar zullen zelf hun steentje moeten bijdragen. 
 
De begroting is taakstellend. Als volksvertegenwoordiger dien je te allen tijde de transparantie te 
kunnen bieden in het besef continu verantwoording af te moeten kunnen leggen. Als er onterecht geld 
wordt uitgegeven kan dat alleen als er een goede reden voor is. Daarom moet er actueel zicht zijn op 
het niveau van de reserves. 
 
Concrete acties: 
 Maak de begroting transparant met een duidelijke leeswijzer 
 Voeg een financiële paragraaf toe bij raadsvoorstellen (specificeer de gewenste financiering vooraf) 
 Ben vooraf duidelijk over mogelijke gevolgen voor de OZB bij wensen voor de toekomst 
 Geef goede voorlichting wat inwoners zelf met zelfwerkzaamheid kunnen bereiken 
 Zet in op gebiedsgerichte financiering 
 Creëer meer proeftuinen en investeer als overheid hierin actief mee 

 
 
9. In verbinding “Waarom moeilijk doen als het Samen kan” 
 
Zienswijze: 
Zùmmers Belang CDA wil met iedereen die dat wil in gesprek. We stemmen met elkaar af en luisteren 
naar de achterban. We willen horen hoe we Someren bruisender, leefbaarder, veiliger en gezelliger 
kunnen maken? Wat is slim? We denken daar zelf steeds over na. Wat kan beter, sneller of anders? 
We hebben onze achterban verdeeld in meerdere schillen en specialismes. We kunnen daarmee de 
juiste specialist snel traceren en raadplegen. Samen hebben we wèl de kennis. Iedereen kan meedoen. 
Deze methodiek is nieuw en moet de komende jaren verder groeien: Het “Zùmmers Belang CDA forum”. 
 
Concrete acties: 

 Nader uitwerken en invoeren 1e en 2e schil met eigen voorkeur voor interesse of specialisme 
 Communicatie op gang met subgroepen via 2e schil (Kernteamlid als aanspreekpunt) 
 Ontwikkel een nieuwe website met mogelijkheid voor forumdiscussies per thema  
 Zorg voor online bibliotheek voor naslag en opslag 
 Verken of een relatie met het Jongerenparlement mogelijk is (3e schil) 
 Evalueer de betrokkenheid van deelnemers 2 x per jaar 
 Onderhoud relaties met verenigingen, zeker ook in kerkdorpen 
 Zorg voor een systematiek van uitwisseling van ervaringen 
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10. Flexibiliteit = Realiteit + Actualiteit “Realiteit door Actualiteit” 
 
Zienswijze: 
Onze maatschappij is in beweging is, dat weten we. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo 
op. De mensen zijn beter opgeleid en internet stelt ons in staat om elkaar, vrijwel gratis, heel snel te 
bereiken. Consumenten worden mondiger, ze hebben een mening! De techniek gaat steeds sneller en 
opleidingen worden internationaler. De biomedische wereld staat voor grote doorbraken, de nano-
sector innoveert dagelijks en ook de foodsector gaat op z’n kop. Als we daar niet tijdig op ‘meebewegen’ 
komt ons kennisniveau onder druk te staan. Dat betekent achterstand en dat risico willen we niet. Het is 
hierdoor onmogelijk om beleid, nota’s en kadernotities vier jaar in beton te gieten. Streef naar een 
flexibele overheid waarin zienswijzen regelmatig worden geactualiseerd. Zùmmers Belang CDA vindt dat 
de overheid open moet staan om beleid bij te stellen. 
 
Concrete acties: 

 Werken volgens Triple A: Afstemmen, Afspreken, Aanspreken, durf elkaar feedback te geven 
 Leg 2 x per jaar voor aan de 2e schil of nota’s actueel genoeg zijn. 
 Blijf op de hoogte van ontwikkelingen om je heen. Bezoek MRE activiteiten 
 Zorg voor gedeeld eigenaarschap en draagvlak. Samen stel je eerder de koers bij dan alleen 
 Zoek altijd naar mogelijkheden en oplossingen 
 Maak vooraf afspraken welke effecten je bij een plan verwacht en stem af hoe je ze meet 
 Herziening en actualisering van nota’s en beleidsstukken als routine invoeren en plannen 
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