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1.1 Voldoende en betaalbare woningen 
Jongeren en inwoners met een minder groot budget 
Er is landelijk, regionaal en ook in onze gemeente een groot tekort aan 
betaalbare woningen. Zeker tot 350.000 euro is het erg lastig om een huis te 
krijgen. Dit heeft tot gevolg dat onze jongeren wegtrekken uit ons dorp en 
dat willen wij natuurlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen. Met de kennis van 
nu zullen we creatiever moeten gaan denken. Er zijn voldoende inwoners die 
kleiner willen wonen, zowel in een koop- als in een huurhuis. Voor sommige 
ouderen worden huizen te groot, kunnen tuinen niet meer bijgehouden 
worden. Als we daar oplossingen voor vinden, komt er weer ruimte vrij voor 
jongere mensen. We willen ervoor gaan zorgen dat starterswoningen ook 
starterswoningen blijven en niet na verkoop ineens voor een andere 
doelgroep bestemd zijn. We willen ook op zoek gaan naar woonvormen waar 
jong en oud samenleven. In hofjes, in appartement complexen of door 
woningsplitsing. 
 
Ruysdaelstraat  
In de Ruysdaelstraat gaat gebouwd worden op de plek van de voormalige 
basisschool de Vijverberg. Het plan om hier wooneenheden voor bewoners 
met 24-uurs zorg en reguliere sociale huurwoningen te bouwen 
ondersteunen wij van harte. Maar er moet ook ruimte zijn voor 
koopwoningen. 
 
Minder mogelijkheden voor beleggers 
Om te voorkomen dat beleggers nog meer woningen aanschaffen en 
daardoor de kansen van starters op de woningmarkt nog kleiner worden, 
willen wij dat in de gemeente Son en Breugel voor het verhuren van een 
opgekochte woning een vergunningplicht (‘Opkoopbescherming’) wordt 
ingesteld. 
 
Nieuwe locaties 
Naast de vastgestelde 13 locaties in het woonprogramma ‘Kaders als Koers’ 
zien wij nog meer mogelijkheden voor woningbouw in ons dorp. Op Ekkersrijt 
Oost kan gedacht worden aan een hoogbouw appartementen- 
studiocomplex voor jongeren,  starters, 1-gezinshuishoudens, expats en  
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arbeidsmigranten. Op Driehoek liggen ook mooie kansen voor grotere 
projecten. Samen met omwonenden  gaan we op zoek naar de beste 
oplossingen waarmee we zoveel mogelijk wooneenheden kunnen creëren. 
 

1.2 Mooie wandelpaden 
CDA Son en Breugel koestert onze natuur in de bossen en het Dommeldal en 
vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers hier actief van kunnen 
genieten. De wandelaar verdient dan ook  speciale aandacht. Wij denken 
hierbij aan een prachtig nieuw noord-zuid ‘Pieter Breughelpad’ aan te leggen 
vanaf park Vroonhoven in Son en lopend over de Dommel via de weilanden in 
Breugel naar de Stakenburgstraat waar het aan kan sluiten op het Beekpad 
en het Klompenpad. 
 

1.3 Aantrekkelijke centra 
Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen 
Wij willen ervoor zorgen dat het centra met de auto bereikbaar blijft en dat 
men gratis en dichtbij de winkels kan parkeren. De winkels zijn voor een 
groot deel afhankelijk van bezoekers uit verder gelegen wijken en 
aangrenzende gemeentes. Zij komen vooral met de auto en zijn erg tevreden 
met de mogelijkheid tot gratis parkeren in de buurt van de winkels.  
 
Horecaplein 
Het Centrum van Son willen we mooier en gezelliger maken door een 
horecaplein op het raadhuisplein mogelijk te maken waar je de gehele dag 
en het hele jaar door op verschillende terrassen kan genieten. 

Horecaondernemers hebben 
aangegeven dat zij een betere 
samenhang en meer 
mogelijkheden willen voor 
terrassen. Een verdere uitwerking 
van het horecaplein zal in een 
werkgroep van gemeente-
ondernemers-omwonenden tot 
stand moeten komen. Voor de 
geparkeerde auto’s vinden we een 

oplossing. We gaan verbinding zoeken met het Kerkplein. Het enigszins 
verleggen van de bushalte en de hoge brede drempels tussen beide pleinen 
verdwijnen. We zorgen voor een grote mooie en veilige oversteek. Tijdens  
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evenementen ontstaat dan één groot plein dat veel meer mogelijkheden 
biedt voor horeca en recreatie. 
 
Dommelhuis 
Het CDA heeft gedaan wat ze beloofd hebben! Het Dommelhuis zal medio 
2022 opgeleverd worden. De gemeente moet nu de regie nemen om alle 
inwoners bekend te laten worden met alle mogelijkheden in dit Dommelhuis. 
Samen met de stichting ‘Het Vestzaktheater’ gaan we zorgen voor een 
gezond huishoudboekje. 
 
Stiltekapel 
Achter de huidige kerktoren zien wij ruimte voor een nieuw te bouwen 
stiltekapel waar alle inwoners een moment van bezinning kunnen hebben. 
 
Breugel Bruist 
‘Breugel Bruist’ heeft de afgelopen periode een steeds concretere invulling 
gekregen. We gaan opvolging geven aan de groene achtergrond van 
Breugel. Het groen wordt toegankelijker en meer open gemaakt en er komt 
een evenementenplein tussen de Bongerd en de Boerderij. Het gebied krijgt 
een 'parkgevoel’ en nodigt straks uit om er te veel te verblijven. Door de open 
structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid en met voldoende 
parkeermogelijkheden wordt rekening gehouden.  
De Boerderij is inmiddels gerenoveerd. Sporthal de Bongerd wordt vervangen 
voor een energie neutrale nieuwe sporthal die aan de NOC*NSF-normen 
voldoet voor wedstrijden van alle binnensporten met ruimte voor publiek. Er 
zullen voldoende parkeerplekken zijn voor bezoekers. Wanneer de school in 
het centrum van Breugel verhuisd is, komen er wooneenheden waar wij een 
mogelijkheid zien om oud en jong samen te laten leven (zie ook 1.1 
‘Voldoende en betaalbare woningen') 
 

1.4 Veilige buurt 
Fiets en wandelpaden 
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in veilige fiets- en wandelpaden. Ook 
door de opkomst van snelle elektrische fietsen is dit een continu 
aandachtspunt. We willen dat het onderhoud tijdig plaatsvindt en gevaarlijke 
punten worden aangepakt. De problemen met de natuurstenen tegels 
moeten opgelost worden. . Op de meest gevaarlijke plekken dient direct een 
oplossing te komen. Voor het gehele centrum is een structurele visie nodig, 
waarbij we ook de waterhuishouding, riolering, vergroening en bestrating 
meenemen. Op andere plaatsen in het dorp waar drukke doorgaande wegen  
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elkaar kruisen met voet- en wandelpaden moet een duidelijkere markering 
en verlichting komen.  
 
Verkeer 
Son en Breugel heeft een moeilijke geschiedenis met doorgaand verkeer. We 
willen vrachtverkeer zonder bestemming in Son en Breugel via de 
randwegen laten rijden. In het nieuwe verkeers- en vervoersplan moeten we 
veel aandacht geven aan straten waar te veel zwaar verkeer doorheen komt. 
Laad- en lostijden bij winkels dienen strakker georganiseerd te worden om 
onveilige situaties te voorkomen. 
 
Buitengebied 
Het CDA Son en Breugel wil dat de gemeente een samenwerkingsverband 
aangaat met agrariërs tegen ondermijning. Denk hierbij aan anoniem 
kunnen melden en thema-avonden organiseren samen met 
belangenverenigingen zoals ZLTO. 
 
Inclusieve samenleving 
Niet wie of wat je bent, maar wat je bijdraagt aan de samenleving is bepalend. 
We zijn een groot voorstander van een inclusieve samenleving. Ieder mens 
moet zich gelijkwaardig en veilig voelen. Alleen samen op basis van 
gelijkwaardigheid kunnen we spreken van een veilige buurt. De gemeente 
moet het goede voorbeeld geven. 
 
Jeugd 
Voor de oudere jeugd is er weinig aanbod. In samenwerking met de LEV 
groep willen we voor de oudere jeugd meer ontspannings- 
mogelijkheden realiseren (zie ook 3.5 'Jeugd’). We moeten voorkomen dat er 
hangplekken ontstaan waar verveling en onwenselijke activiteiten  
kunnen leiden tot vernielingen en 
drugsgebruik.  
De veiligheid rond scholen is iets 
waar geen enkele discussie over 
kan zijn. Waar zoveel kinderen 
samenkomen moet een veilige 
inrichting van de straten zijn en 
streng gehandhaafd worden op het 
gedrag van zowel ouders, 
leerkrachten als omwonenden. We 
pleiten dan ook voor een 
structurele controle door de BOA's bij alle scholen in ons dorp (zie ook 3.4 
onderwijs). 



 
 

      

 

 

7 CDA SON EN BREUGEL-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

#MIDDENINONSMOOIEDORP 

 
  

 

2.1  Verenigingen en vrijwilligers 
Verenigingen verbinden  
Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven en belangenorganisaties. Dit 
willen we graag zo houden. Sportaccommodaties zoals SBC zijn bereid hun 
faciliteiten ter beschikking te stellen aan andere verenigingen. Het is goed als 
er meer verbinding komt tussen verenigingen zodat ze van elkaar kunnen 
leren, elkaar ondersteunen en aanvullen. Het zorgt er ook voor dat mensen 
elkaar nog meer kunnen ontmoeten. Wanneer inwoners deelname aan 
verenigingen niet kunnen betalen zijn er diverse financiële 
ondersteuningsmogelijkheden om dat toch mogelijk te maken, zoals via 
Stichting leergeld maar ook vanuit het gemeentelijk sociaal fonds. 
 
Carnaval 
Als echt Brabants dorp moeten we er samen voor zorgen dat carnaval een 
feest van én voor iedereen is en de optocht dan ook niet verloren mag gaan. 
Dat betekent dat we mee willen werken aan het zoeken naar oplossingen 
voor bouwlocaties zodat met name ook de jongeren actief betrokken blijven. 
 
Vrijwilligerswerk   
Wij zijn een rijke gemeente met zoveel vrijwilligers. Daar moeten we goed 
voor zorgen. Wij vinden het belangrijk dat elke vrijwilliger die in enig 
organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht 
t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang 
wordt gediend, via de vereniging verzekerd wordt door de gemeente. 
 
Sporthal 
Tijdens de bouw van de sporthal in Breugel moeten we verenigingen helpen 
tijdelijk onderdak te vinden bij andere locaties in het dorp en aangrenzende 
gemeenten. Belangrijk is dat het sporten door kan blijven gaan. 
 
Braecklant 
In de Gentiaan komt een mooi nieuw energieneutraal Braecklant gebouw 
waar ook plek is voor onze jongeren 
 
 
 

2. STERKE SAMENLEVING 
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2.2 Inwoners nemen deel aan politiek 
Vernieuwende bestuursstijl 
De afgelopen raadsperiode is er hard gewerkt aan het onderzoeken en 
opzetten van een andere bestuursstijl. Nu wordt het tijd dat inwoners, 
ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en 
verenigingen er ook echt iets van gaan merken. Zij horen actief betrokken te 
worden door de ambtelijke organisatie. Mensen willen gehoord worden en 
meepraten over onderwerpen die hen direct raken. Op tijd en duidelijk laten 
weten welke onderwerpen er op de politieke agenda staan, vinden wij dus 
belangrijk. Maar ook tevoren uitleggen dat burgerparticipatie niet betekent 
dat je altijd iedereen tevreden kan stellen.   
Het moet voor inwoners helder zijn wat het verschil is tussen een 
gemeenteraad, het college en de ambtenaren en wie ze waarvoor kunnen 
benaderen 
Daarnaast hebben wij de wens dat er in de toekomst ook gebruik gemaakt 
gaat worden van de technische mogelijkheden (E-Tools) om tot een digitale 
democratie te komen, zodat inwoners vanuit huis kunnen deelnemen. 
Wij willen het uitdaagrecht (Right to challenge) promoten. Als inwoners een 
project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de 
gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven. 
 
Benaderbare partij 
Wij willen een benaderbare partij zijn voor alle inwoners. U kunt ons altijd 
bereiken. We zullen ook zélf ons dorp in gaan om meningen en initiatieven 
op te halen, zoals we de afgelopen jaren ook gedaan hebben. We gaan verder 
met onze wekelijkse open fractievergaderingen waarin we inwoners welkom 
heten met hun vragen en meningen. We leggen verantwoordelijkheid af over 
onze standpunten en onze keuzes. 
 

2.3 Communicatie en informatie  
Dienstverlening van de gemeente 
De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente moet voor iedereen 
omhoog. Juist ook voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. We gaan 
ons inzetten voor het opnieuw invoeren van een vrije inloopmogelijkheid in 
het gemeentehuis zonder afspraak, bijvoorbeeld tijdens de markt. 
Wij willen dat de website vaker getoetst gaat worden bij de gebruikers; is het 
allemaal duidelijk en vindbaar genoeg? En er moet gebruik gemaakt gaan 
worden van een digitale assistent, zodat inwoners 24 uur per dag 
ondersteuning kunnen krijgen. 
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Als men er digitaal niet uitkomt moet het altijd makkelijk zijn om snel 
telefonisch of fysiek geholpen te worden. De gemeente dient telefonisch 
goed bereikbaar te zijn en mensen binnen een werkdag terug te bellen. 
Schriftelijke reacties horen binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging te 
krijgen. Om dit alles te controleren is er een structurele check (dashboard) 
nodig. 
 
Seniorenraad 
De Seniorenraad is een belangrijke partner in onze snel vergrijzende 
gemeente. Wij stimuleren een door de Seniorenraad opgezet vrijwilligers 
informatiepunt voor senioren in het nieuwe ‘Dommelhuis’. Daar kunnen 
senioren terecht voor alle mogelijke vragen.  
  

2.4 Zelfstandige gemeente die samenwerkt 
Onze inwoners verdienen een zelfstandig dorp. Het geeft ons de ruimte en 
vrijheid om samen met hen lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De 
sterke toename van taken van de gemeente vraagt om een bestuur dat ook 
op langere termijn voor burgers, bedrijven en andere maatschappelijke 
organisaties een stabiele partner is.  Dat betekent dat we vanuit 
zelfstandigheid mee moeten werken aan regionale thema’s zoals 
werkgelegenheid, detailhandel, mobiliteit en wonen. En dat we dan ook met 
z’n allen moeten betalen aan die gemeenschappelijke regelingen.  
 
“Lokaal wat kan en regionaal wat moet”. 
Hiermee zeggen we dat we eerst onze eigen zaken regelen. Daar waar 
samenwerking met de regio tot betere resultaten leidt, kiezen we daarvoor. 
Maar als we een gemeenschappelijke dienst inschakelen dan willen we ook 
weten wat we ervoor terugkrijgen.  
 
Investeren in ambtenaren 
Onze zelfstandigheid vraagt ook wat van onze ambtenaren. Zij bereiden 
besluiten voor, adviseren het bestuur en communiceren met inwoners. Op dit 

punt zijn we kwetsbaarder dan een 
grote stad die meerdere ambtenaren 
op een dossier kunnen inzetten. 
Daarom moeten we investeren in een 
volwaardige bezetting van ons 
ambtelijke organisatie. 
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We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor ons dorp waarin we 
willen leven. We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament 
onder onze samenleving. Zo lang we goed voor elkaar zorgen kunnen we veel 
uitdagingen aan. Een speerpunt van ons zal de juiste communicatie naar 
inwoners zijn over de mogelijkheden binnen de gemeente. Want hoe kun je 
ergens gebruik van maken als je niet weet wat er voor jou allemaal mogelijk 
is? 
 

3.1 Lokale toegang tot zorg 
Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)  
Wij willen dat er meer bekendheid komt in ons dorp voor de mogelijkheden 
die het CMD biedt aan inwoners. Want inwoners kunnen hier op een 
laagdrempelige manier terecht met allerlei hulpvragen over wonen, welzijn, 
leven en zorg. Bij problemen in het gezin werken we aan één plan voor het 
hele gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur. 

 
 
Jeugdzorg 
De gemeente heeft vele taken voor de jeugdzorg erbij gekregen. Samen met 
andere gemeenten zorgen we voor voldoende en juiste zorg. 
Vroeghulpteams gaan ouders van jonge kinderen snel helpen. 
 
Dementie – Alzheimer 
We willen schrijnende situaties en verward gedrag op straat zo veel mogelijk 
voorkomen door betere samenwerking tussen zorginstellingen en 
maatschappelijke partners. We gaan meer aandacht vragen voor 
thuiswonende inwoners met dementie of Alzheimer. Zodat deze inwoners zo 
lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Ondersteuning 
van partners en gezinsleden van inwoners die zorg nodig hebben is daarbij 
erg belangrijk. 
 

3. ZORG VOOR ELKAAR 
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De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
Dit is een belangrijke kennispartner waar veelvuldig gebruik gemaakt van 
moet worden. Zij dienen altijd uitgenodigd te worden bij een beeldvormende 
vergadering om mee te denken en input te leveren wanneer het 
onderwerpen betreft over de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet.  
 

3.2 Armoede en eenzaamheid 
De afgelopen jaren heeft het CDA Son en Breugel regelmatig aandacht 
gevraagd voor het onderwerp armoede. Wij willen dat geen enkel kind in 
armoede opgroeit en ‘stille armoede’ bij ouderen zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Wij gaan zorgen voor een goede communicatie zodat iedereen 
die armoede ervaart gemakkelijk terug kan vinden hoe de gemeente kan 
helpen. Lokale particuliere initiatieven ondersteunen wij. 
 
Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om 
iets te ondernemen. In Son en Breugel zijn gelukkig erg veel vrijwilligers actief 
om eenzaamheid tegen te gaan. Als we vereenzaming een halt willen 
toeroepen, is een gezamenlijke aanpak nodig. Het CDA  Son en Breugel wil 
een centrale plek organiseren om alle initiatieven van vrijwilligers te 
verzamelen waardoor het voor eenzame inwoners duidelijker is waar men 
gebruik van wil of kán maken. Het ontbreekt nu aan regie. 
 

3.3 Sporten en bewegen is gezond, leuk en verbindt 
Sporten zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. 
Wij willen samen met inwoners beweegtoestellen uitzoeken voor alle 
leeftijden in de openbare ruimte. Rookvrije sportverenigingen en ‘gezonde’ 
sportkantines zouden de norm moeten worden. Ook willen wij controles op 
rookvrije speeltuinen. 
 
Lokaal sportakkoord 
Er dient meer aandacht te komen voor de uitvoering van het Lokaal 
Sportakkoord welke door lokale (sport) 
verenigingen, andere sport- en 
beweegaanbieders en overige partners 
is opgesteld. Zo willen wij dat er een 
professionele buurtsportcoach ingezet 
wordt om de verbinding tussen allerlei 
partijen in de samenleving tot stand te 
brengen en die met concrete, 
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uitvoerbare plannen komt om sporten en bewegen te stimuleren bij 
iedereen.  
 
Grensoverschrijdend gedrag 
Dit pakken we samen met alle verenigingen en clubs aan. De gemeente 
dient een pakket aan maatregelen aan te bieden en indien een vereniging of 
club deze niet uitvoert, kan er een korting op de te ontvangen subsidie 
plaatsvinden. 
 
Zwembad en sporthallen 
We willen het zwembad financieel blijven ondersteunen maar verwachten 
van het zwembad een tegenprestatie in de vorm van activiteiten specifiek 
voor de jeugd van Son en Breugel. 
In Breugel komt een energie neutrale nieuwe sporthal die aan de NOC*NSF-
normen voldoet voor wedstrijden van alle binnensporten. Sporthal de 
Landing kampt met achterstallig onderhoud en opleveringsfouten die snel 
moeten worden weggewerkt. 
 

3.4 Onderwijs 
Son en Breugel heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe 
schoolgebouwen. Samen met de scholen en omwonenden dient er continu 
aandacht te blijven voor de beste en veiligste verkeersoplossing voor 
iedereen.  Een basisschool mag een wijk niet tot last zijn.  
Het CDA  Son en Breugel wil regelmatig overleg met de scholen en de 
armoede-regisseur om te voorkomen dat kinderen zonder ontbijt naar school 
gaan.  
Kinderen spelen steeds minder vaak buiten. Vergeleken met andere 
gemeenten sporten kinderen in Son en Breugel minder dan gemiddeld op 
school.  We willen dat waar mogelijk de gym tijd uitgebreid gaat worden. We 
bevorderen de contacten tussen sportverenigingen en scholen waarbij we 
een jaarlijkse ‘Son en Breugelse scholen sportdag’ willen stimuleren. 
 

3.5 Jeugd 
We willen meer mogelijkheden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar voor 
ontmoeting, activiteiten en vrijetijdsbesteding en gaan samen met de LEV 
jongerenwerkers op zoek naar een centrale locatie voor deze jongeren. 
Met een jeugdburgemeester geven we kinderen een duidelijker stem. Deze is 
dan mede- voorzitter van de jeugdgemeenteraad. 
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Op alle basisscholen dient bij kinderen uit groep 8 een lespakket te worden 
aangeboden over de gevaren en gevolgen van alcohol, drugs en roken. 
 

3.6 Iedereen moet mee kunnen doen 
Het CDA Son en Breugel is van mening dat mensen met een beperking zo 
veel mogelijk mee moeten kunnen doen in ons dorp. Sportvoorzieningen en 
openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn en we zorgen voor 
voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Waar mogelijk willen we dat 
mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen 
 
Statushouders en arbeidsmigranten 
Voor statushouders moeten we extra aandacht gaan geven aan tolken, 
begrijpelijke uitleg in eigen taal, en gelijkwaardigheid tussen vrouw en man. 
Voor zowel statushouders als arbeidsmigranten dienen we actief op zoek te 
gaan naar woonoplossingen die menselijk en veilig zijn. Zonder stabiele 
woonsituatie is het niet makkelijk om ‘mee te kunnen doen’ aan de 
samenleving. 
 

3.7 Werk  
Het streven dient te zijn dat een statushouder snel een (passende) baan heeft 
of een opleiding volgt. Vrouwelijke statushouders hebben vaak een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen dat wanneer een man werk vindt, de 
begeleidingstrajecten van de vrouw kunnen doorgaan, zodat deze 
gestimuleerd blijft om zelf ook werkervaring op te gaan doen. 
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4.1 Bedrijvigheid 
Voor CDA Son en Breugel is een gezond bedrijfsleven belangrijk. Wij willen 
dat de gemeente met bedrijven afspraken maakt op basis van 
wederkerigheid; de één doet iets voor de ander, maar verwacht daar ook iets 
voor terug. Met de ondernemersverenigingen willen we afspraken maken op 
het gebied van duurzaamheid, investeringen in opleidingen, stageplekken en 
het aanstellen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Maar 
ook zorgen voor een toegankelijk, levendig en vitaal centrum. Uiteraard moet 
de gemeente het goede voorbeeld geven en ‘lokaal kopen’ waar mogelijk. 
  

4.2 Ekkersrijt  
Ekkersrijt behoort tot de economische toplocaties van Nederland  en is van 
grote betekenis voor de regio en ons dorp in het bijzonder. De ontsluiting 
naar het snelwegennet is van enorm belang. Wij willen ervoor zorgen dat de 
2e op- en afrit naar de snelweg er zo snel mogelijk komt. Ook willen we samen 
met de bedrijven ervoor zorgen dat Ekkersrijt verduurzaamt, dat betekent 
zonnecellen op daken, waterberging op eigen terrein en vergroening van de 
openbare ruimte. et Science Park willen we door ontwikkelen naar een 
campus met parkachtige uitstraling. 
 

4.3 Bereikbaarheid 
Afgelopen periode hebben we gezorgd voor beter verlichte en veiligere 
fietspaden. Dit is nog niet genoeg. We willen nog meer vrij liggende 
fietspaden, want een goede bereikbaarheid in de regio vereist dat het gebruik 
van de fiets wordt gestimuleerd.  
Eindhoven Airport ligt vlakbij onze gemeente. Dat is voor onze bereikbaarheid 
prettig, maar zorgt ook voor geluidsoverlast en CO2 – uitstoot. We willen geen 
opstijgend en dalend vliegverkeer boven de bebouwde kom van Son en 
Breugel 
 

4.4 Financien 
Son en Breugel heeft een historie van deugdelijk bestuur en degelijke 
begrotingen. Dat heeft gezorgd voor gezonde financiële reserves waar we 
onder andere prachtige scholen, het Dommelhuis en de renovatie van het 

4. EERLIJKE ECONOMIE  
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gemeentehuis mee hebben gerealiseerd. Maar de reserves zijn niet 
onuitputtelijk en de toekomst is op tal van punten onzeker.  
De rijksoverheid stoot steeds meer taken af naar gemeentes, waar niet 
voldoende financiële compensatie tegenover staat. De gemeente moet dan 
ook steeds vaker financieel bijspringen omdat centrale voorzieningen anders 
niet kunnen blijven bestaan. Daar is geld voor nodig. Maar uw portemonnee 
is niet oneindig groot. Daarom moeten we keuzes maken. De toekomst 
vraagt om nieuwe investeringen die ervoor zorgen dat ons dorp bij de tijd 
blijft en een hoogwaardig pakket van voorzieningen levert. Dat vraagt om een 
degelijk en behoudend financieel beleid met realistische begrotingen om 
tegenvallers op te vangen.  
 

4.5 Agrariers 
Steeds meer actieve 
landbouwbedrijven stoppen. Wij 
willen meer flexibele en individueel 
passende vergunningen mogelijk 
maken in het nieuwe 
Omgevingsplan om agrariërs  te 
ondersteunen bij hun 
(veranderende) bedrijfsvoering.  
Omdat er tegenwoordig al zo 
weinig agrarische grond is, dient 

het uitgangspunt voor de energie transitie te zijn: eerst zon op daken en 
aanverwante oppervlaktes; we moeten zuinig zijn op goede landbouwgrond.  
In het project “Dommeldal uit de verf “ en ook voor toekomstige 
natuurprojecten waar onze gemeente deel van uitmaakt, wil het CDA Son en 
Breugel dat agrariërs intensief betrokken worden en ingezet gaan worden als 
beheerders om de nieuwe natuurgebieden te onderhouden. 
Ondermijning in het buitengebied moet intensief bestreden worden door 
goede informatie en controles (zie ook 1.4 Veilige buurt). 
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5.1 Klimaat 
Wij hebben de taak om goed voor onze aarde te zorgen en in betere conditie 
door te geven aan onze kinderen. Het CDA gebruikt hiervoor de term 
Rentmeesterschap. Son en Breugel kent weinig energie-opwekbronnen. 
Inwoners, organisaties en bedrijven zijn bereid mee te werken aan de 
energietransitie, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en dat ze op 
weg geholpen worden. En dat zij -meer dan nu het geval is- vooraf worden 
betrokken bij belangrijke besluiten. Het CDA Son en Breugel heeft als doel 
om in 2030 70% klimaatneutraal te zijn.  
 
Vergroening in het dorp en wateropslag 
Wij willen o.a. verstening van ons dorp tegengaan door meer groen in de 
wijken en centrum. Vergroening van de openbare ruimte is essentieel bij het 
tegengaan van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Wateropslag 
wordt steeds belangrijker en zorgt voor buffers in droge tijden en droge 
voeten in natte tijden.  
 
Riool 
Son en Breugel heeft nog veel rioleringsgebieden die gedeeltelijk zijn 
afgekoppeld en waar onderhoud nodig is. Dure investeringen zijn niet nodig 
als het gehele rioleringsgebied in balans is en berekend is op de toekomstige 
piekbelastingen. Om dit doel te bereiken willen wij een afkoppelcoach 
inzetten en via een wijkgerichte aanpak informatie en hulp verstrekt. 
 

5.2 Natuur en bossen 
Vergroening van de woonomgeving  
Natuur hoort midden in de samenleving en daar willen we in investeren. Meer 
groen in het centrum en in ‘Breugel Bruist’. Wij vinden ook dat de openbare 
groenstroken beter kunnen worden benut. Het houdt ons dorp koel in de 
zomer, gaat wateroverlast tegen in de winter en zorgt voor versterking van de 
biodiversiteit. Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en 
chemische middelen te verbieden, geven we het goede voorbeeld.  
 
Veilige en robuuste bossen  
Het CDA Son en Breugel wil bosonderhoud met verstand én gevoel. Want 
één ding is wel duidelijk geworden: bos is emotie. En juist dan moet je je 
verstand gebruiken!  Ons bos is begin 20e eeuw geplaatst voor mijnbouw en 
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houtoogst met allemaal dezelfde bomen en daardoor kwetsbaar en niet 
gezond. De natuur moet een beetje geholpen worden om wat sneller tot een 
natuurlijker en duurzaam bos te komen. Met het huidige beheersplan zorgen 
we ervoor dat onze kinderen een gezond bos hebben, wat straks ook nog 
eens minder onderhoud nodig heeft. Het CDA Son en Breugel is dus niet 
principieel tegen het kappen van bomen, Maar wij zijn het zeker ook niet 
eens met grootschalige vlaktekap voor houtproductie die regelrecht de 
verbrandingsovens ingaat. Kappen met die onzinnigheid. 
 

5.3 Energie 
Isoleren, isoleren, isoleren. 
Het CDA Son en Breugel wil dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame en moderne energie en warmte. De regionale 
energietransitie (RES) is een complexe opgave. Wij pleiten voor een 
(regionaal) energieloket en een lokale energiecoach aan de keukentafel met 
een advies op maat over mogelijke energiemaatregelen in uw woning. Ons 
motto is : “isoleren, isoleren en isoleren”. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet 
op te wekken. Wij willen wil dan ook stevig inzetten op energie besparen door 
isolatie in je eigen huis haalbaar en betaalbaar te maken.  
 
Zon-  en windenergie 
In de openbare ruimte zetten we in het combineren van functies, het 
zogeheten ‘dubbel ruimtegebruik’, zoals zonnepanelen langs de A50, bij 
parkeerplaatsen of op Ekkersrijt 

 
We gaan ook de discussie van 
windenergie niet uit de weg. Deze vorm 
van energie vult het tekort aan zonne-
energie goed aan. Er moet echter wel 
eerst bij inwoners opgehaald worden wat 
zij hiervan vinden voordat we energie 
gaan opwekken uit wind in ons dorp. 
Zonder hun inspraak geen beslissingen. 
Wij willen zeker geen grote windmolens bij woonwijken! Voor kleine 
windmolens zien we wel ruimte bij agrariërs, ondernemingen en 
verenigingen. 
 
Aardgasvrij 
Op dit moment lopen er proefprojecten om ervaring op te doen op welke 
wijze en in welk tempo bestaande woonwijken en bedrijventerreinen 
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aardgasvrij kunnen gaan worden. Voor ons moeten deze plannen realistisch 
en betaalbaar zijn en gaan we samen met onze inwoners al lerende dit 
uitvoeren. 
 
Elektrisch rijden en Lokaal Laadpalenplan 
Na 2030 mogen alleen nog nieuwe elektrische auto’s verkocht worden. Wij 
willen gaan zorgen voor een lokaal ‘Laadpalenplan’ zodat publieke laadpalen 
dicht bij huis, winkels en ondernemingen beschikbaar zijn. 
 

5.4 Duurzaamheid en milieu 
We moeten met elkaar de aarde zó gebruiken dat de toekomstige generaties 
er ook nog plezier van kunnen hebben: duurzaamheid is dus iets van ons 
allemaal. Om dit te bereiken moeten we inwoners informeren, enthousiast 
maken en milieubewustzijn creëren. En ondersteunen met financiële 
bijdragen.  
 
Afval 
Afvalinzameling moet eenvoudig, zonder problemen en zo goedkoop 
mogelijk gebeuren. Wij geloven niet niet in technisch kwetsbare 
ondergrondse afvalcontainers en willen het afval gewoon bij de inwoners 
thuis ophalen. 
De totale kosten van afvalinzameling en rioolheffing worden steeds hoger. 
Wij vinden dat de kosten voor inwoners acceptabel en in evenwicht moet zijn. 
Waar mogelijk hanteren we het principe ‘de vervuiler betaalt’.  
Om inwoners te stimuleren afval bij de milieustraat gemakkelijk, snel en veilig 
in te leveren willen we containers welke verdiept in de grond liggen, 
waardoor inwoners niet meer met zware spullen een trap op hoeven te 
sjouwen.   
 
 
 
 
 

http://www.cdasonenbreugel.nl/

