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- CDA Valkenswaard - OP ONS KUNT U REKENEN -
 
Het CDA-Valkenswaard is een “lokale partij”, die midden in de samenleving staat en weet wat er lokaal leeft. Het CDA is ook een landelijke partij met vertegenwoordigers in 
vrijwel alle gemeenten, in de provincie en in Den Haag. Dit biedt grote voordelen bij het oplossen van bijvoorbeeld het verkeersprobleem van de N69 en de Lage Heideweg. 
Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid en gaat daarbij uit van vier basisgedachten: 

- publieke gerechtigheid (zekerheid van de rechtsstaat met zoveel mogelijk ruimte voor ieder om zijn verantwoordelijkheid te nemen),
- solidariteit (betrokkenheid met elkaar om ieder tot zijn recht te laten komen waar deze dat niet zelf kan),
- gespreide verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij degene die het betreft), 
- rentmeesterschap (goed beheer met het oog op de toekomst). 

 
In dit verkiezingsprogramma van het CDA-Valkenswaard leggen we vast wat we belangrijk vinden om de komende periode in Valkenswaard te gaan doen. Zeker gezien 
de kredietcrisis en de financiële positie van onze gemeente staat ons veel te wachten. “Afmaken waar je aan begonnen bent” en “de tering naar de nering zetten” zijn 
belangrijke uitgangspunten. Voor tien belangrijke onderwerpen geven we aan welke acties, doelen, maatregelen of ideeën we daarbij voor ogen hebben. Wij denken dat 
u ons daar dan makkelijker op kunt aanspreken. Maar ook dat u dan beter kunt beoordelen of het CDA-Valkenswaard de partij is, die uw steun en dus uw stem, verdient. 
Het centrale kernthema voor de komende vier jaar is voor het CDA de leefbaarheid in Valkenswaard. Met aandacht voor:

- Een evenwichtige bevolkingsopbouw met ruimte voor jong en oud. Starterwoningen zijn daarbij van het grootste belang.
- Groene woonomgeving.
- Zorg voor het culturele gehalte van onze gemeenschap en het verenigingsleven, wat ons tot een unieke gemeenschap maakt en zorgt voor sociale binding.
- Een aantrekkelijk winkelcentrum.
- Zorg voor hen die dat nodig hebben om te kunnen functioneren en betrokken te zijn bij onze 
 gemeenschap.
- Handhaven waar dat nodig is.

Naast dit centrale kernthema hebben wij over de volgende 10 onderwerpen onze gedachten laten 
gaan.
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1. Veiligheid.

Cijfers wijzen uit dat het in Valkenswaard best veilig is. Maar veiligheid is niet alleen een optelsom van feiten, het is vooral ook een gevoel. Voelen we ons veilig 
als we in Valkenswaard gaan winkelen, naar school gaan, uitgaan, of ons in het verkeer begeven? Het CDA-Valkenswaard vindt dat we daar de komende peri-
ode nog meer aan kunnen doen.

Wat willen we dat gebeurt:

a) Openbaar groen langs trottoirs en nabij oversteekplaatsen wordt laag gehouden.
b) Uitbreiding van het aantal toezichthouders/handhavers op alle gebieden en als dit nodig is moeten zij handelend kunnen optreden (BOA bevoegdheid).
c) Extra cameratoezicht realiseren waar dat nodig is (Hofnarplein, Markt). 
d) Veiligheid in wijken verhogen door wijkgerichte aanpak (project buurtpreventie).
e) Overlast door asociaal gedrag zowel in wijken als in de uitgaansgebieden bestrijden. 
f) Hanggroepjongeren een plaats geven.
g) Aandacht voor huiselijk geweld, aangifte van huiselijk geweld stimuleren.
h) Geen coffeeshops in Valkenswaard; drugscriminaliteit hard aanpakken en meer doen aan preventie om overmatig gebruik van alcohol en drugs te voorkomen.
i)  Tijdens winkeluren geen fietsers of brommers tussen het winkelend publiek toestaan en hiertegen handhavend op treden door de Boa’s zowel in De Belleman als
   in Kerverij en de Corridor.
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2. Wonen en ruimtelijke ordening.

Ongeveer een derde van het aantal woningen in Valkenswaard bestaat uit huurwoningen en het andere deel uit koopwoningen. De prijzen variëren van laag 
tot hoog. Het CDA-Valkenswaard wil dat er in ons dorp een goede balans in de woningvoorraad is en blijft, zodat er aanbod is voor alle woonwensen met een 
goede spreiding over Valkenswaard en de kernen Dommelen en Borkel en Schaft. 
 
Wat willen we dat gebeurt:
 

a) Uit gemeentelijk, regionale en provinciale cijfers blijkt dat er een overschot is aan appartementen. Mensen hechten aan een woning met een tuin. Bij ruimtelijke
  relevante besluiten moet deze scheefgroei worden hersteld en moet worden ingezet op de bouw van grondgebonden woningen.
b) Hoogbouw moet alleen worden toestaan op die locaties waar het echt kan. Het aantal te bouwen appartementen moet zijn gebaseerd op een onafhankelijke be-

hoefte peiling.
c) Hoogbouw moet in principe worden beperkt tot 4 lagen tenzij de raad met goede argumenten hogere bouw op een bepaalde locatie toestaat.
d) De bevolkingskrimp wordt in de gaten gehouden; daarbij wordt gedacht aan de gevolgen voor de woningvoorraad, de publieke ruimte, de voorzieningen, opbouw 

bevolkingsgroepen (vergrijzing / ontgroening) en de sociale samenhang en veiligheid.
e ) Er wordt zorgvuldig omgesprongen met monumentale bouwwerken en karakteristieke dorpsgezichten bij ontwikkelingen binnen de ruimtelijke ordening.
f) Er moet veel aandacht besteed worden aan het groen. Dit is van groot belang voor het woonklimaat en het welbevinden in een wijk.
g) Voorkeur geven aan uitbreiding boven het volbouwen van locaties tussen bestaande woningen/bebouwing, om het groen in de wijken te kunnen behouden.
h) Het CDA-Valkenswaard wil alle mogelijke wettelijke manieren inzetten om tot woningsplitsing te kunnen komen.
i)  Vaart zetten achter de afronding van het woningbouwprogramma in Valkenswaard-Zuid.
j)  Leegkomende bedrijfslocaties zo goed mogelijk en passend in de omgeving invullen.
k) Om onze jongeren huisvesting te kunnen bieden, moeten er in vier jaar minimaal 80 grondgebonden starters woningen worden gebouwd verdeeld over de te ont-

wikkelen gebieden.
l)  Realiseren van een minimale woningproductie van gemiddeld 200 woningen per jaar, waarvan tenminste 70 huizen in de categorie sociale woningbouw.
m) In 2014 moeten minimaal 200 nieuwe woningen zijn gebouwd die in het bijzonder geschikt zijn voor ouderen en/of voor mensen met (een) beperking(en). Deze 

woningen dienen levensloop bestendig te zijn.
n) In de periode tot 2014 moeten minimaal 40 wooneenheden voor de Valkenswaardse jongeren worden gerealiseerd (kamerbewoning, kleine appartementen).
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3. Onderwijs. 
 
Het CDA-Valkenswaard wil graag een zo groot en goed mogelijk onderwijsaanbod in Valkenswaard. De gemeente heeft de laatste tijd veel geïnvesteerd in 
schoolgebouwen. Het CDA-Valkenswaard hecht grote waarde aan de geborgenheid die een school moet bieden. Verder is het belangrijk dat scholen goed kun-
nen aansluiten bij hun maatschappelijke omgeving. Dat kan in vele vormen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van brede scholen, alert zijn op schoolverzuim, 
integratie van peuterspeelzaalwerk in het onderwijs, of door de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs (stageplaatsen, praktijkcentra, e.d.)

Wat willen we dat gebeurt:
 

a) Huisvestingsplannen en onderhoudsplannen zijn actueel en worden in samenspraak met schoolbesturen opgesteld, afgestemd op de ontwikkelingen binnen de 
wijken en het onderwijsbeleid.

b) Waar mogelijk wordt het principe Brede School toegepast en worden woningcorporaties actief betrokken.
c) In 2011 en/of 2012 worden openbare debatten gevoerd over de maximale omvang van Valkenswaardse basisscholen.
d) In 2014 zijn er minimaal drie Valkenswaardse scholen voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ingericht als “07.30 tot 18.00 uur scholen”, waarbij onderwijs en sport- 

en cultuurverenigingen een eigen verantwoordelijkheid kunnen hebben.
e) Het peuterspeelzaalwerk wordt voor 2014 volledig in de onderwijsstructuur opge-

nomen.
f) Actief stimuleren van technisch onderwijs met als doel meer leerlingen te laten 

instromen in technische beroepen.
g) Het opzetten van een praktijkschool in Valkenswaard.
h) Schoolgebouwen moeten zo mogelijk ook voor andere doeleinden gebruikt wor-

den dan alleen voor het onderwijs, bijvoorbeeld als dorps- of wijkcentrum. 
i)  Jeugd en jongerenwerk wordt gesteund door de lokale overheid.
j)  Volwasseneneducatie kan rekenen op het CDA-Valkenswaard.
k) CDA-Valkenswaard hecht grote waarde aan de educatie over verkeer, natuur, cul-

tuur en cultuurhistorie. Dit kan bijvoorbeeld door museale activiteiten of door poli-
tieke kennismaking middels de 'Jopo'-dag.

l)  Vanuit de maatschappelijke stage leerlingen kennis laten maken met dienstverle-
ning vooral in de zorg.



www.cdavalkenswaard.nl Op ons kunt u rekenen

4. Economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

Een gezonde en duurzame economische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van onze gemeente en het welzijn van de in-
woners. Zeker gezien de crisis moet daar in Valkenswaard de aandacht naar uitgaan. De invloed van de gemeente op de economie is echter beperkt. 
 
Wat willen we dat gebeurt:
 

a) In alle opzichten het bedrijfsleven faciliteren en de vestiging van hotels en kantoren bevorderen.
b) Het voeren van structureel overleg met de ondernemers om te komen tot een goed investeringsklimaat en gunstige vestigingsvoorwaarden.
c) Verbeteren van het bestaande bedrijventerrein aan de Vest in overleg met de daar gevestigde bedrijven.
d) Verfraaien van het centrum en de Markt.
e) Uitvoering geven aan het locaal toeristisch actieplan.
f) Ruimte reserveren voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.
g) Een centraal ondernemingsloket bij de gemeente in stand houden.
h) Deregulering voor de bedrijven waar dat mogelijk is. 
i)  Goede samenwerking tussen arbeidstoeleiding en de Sociale Dienst. Werkzaamheden dienen vanuit één gebouw plaats 

te vinden. Het CWI mag niet uit Valkenswaard verdwijnen.
j)  In het buitengebied van Valkenswaard moet aandacht en ruimte blijven voor landbouw, landschapsbeheer en recreatie.
k) Goede infrastructuur voor zowel parkeren in het centrumgebied als voor de bedrijfswagens op het industrieterrein.
l)  Bij aanbestedingen houdt de gemeente rekening met lokale werkgelegenheid.
m) De gemeente maakt meer gebruik van de senioren door daar, waar mogelijk, hen in te zetten bij onderzoeken en beleids-

voorbereidingen.
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5. Verkeer

Het CDA-Valkenswaard zet zich al jaren in om de verkeersproblemen in Valkenswaard op te lossen. De fractie zet zich met name in voor een alternatief van de 
N69. Mede door het CDA (dankzij de lijn gemeente, provincie, Rijk) is er een bedrag van 140 miljoen euro beschikbaar gekomen en is de weg overgedragen 
aan de provincie. Het is nu van groot belang voor Valkenswaard en de regio, dat er garen op de klos komt. De in de regio gesloten intentieovereenkomst moet 
daarbij worden gerespecteerd.
 
Wat willen we dat gebeurt:

a) Hoogste prioriteit wordt toegekend aan realisering van de nieuwe noord-zuidverbinding (west-variant) voor het doorgaande verkeer. Zo mogelijk met toepassing 
van de crisis- en herstelwet.

b) In de nieuwe raadsperiode aanleg van de Lage Heideweg realiseren.
c) Wering van doorgaand vrachtverkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, uit woongebieden.
d) Herstructurering van de Europalaan en daarna aansluiting van de Zuidelijke Randweg op de Europalaan; een en ander nadat voorzien is in de aanleg van de lage 

Heideweg en de wering van het vrachtverkeer uit de bebouwde kom. Ook de aanleg van de nieuwe N69 speelt hierbij een rol.
e) Schaapsloop en de Vest in overleg met de ondernemers reconstrueren.
f) Mogelijkheid onderzoeken voor een tweede ontsluitingsweg voor Dommelen in combinatie met de N69.
g) In overleg met de buurgemeenten moet worden gewerkt aan verbetering van de luchtkwaliteit waar niet voldaan wordt aan de normen.
h) Het industrieterrein moet bereikbaar worden voor openbaar vervoer.
i)  Georganiseerd vervoer voor ouderen en mensen met een beperking moet voor een grotere doelgroep financieel betaalbaar zijn.
j)  Veel aandacht voor een goede kwaliteit van voetpaden en fietspaden. Elk jaar minimaal 1 km nieuw fiets-/voetpad aanleggen, of bestaand fiets-/voetpad verbete-

ren. Waar mogelijk moet worden aangesloten op (regionale) fietsroutes.
k) Het aantal mogelijkheden om fietsen te stallen in het centrum moet worden uitgebreid.
l)  Winkelcentra moeten gecontroleerd worden op bereikbaarheid voor rollators, kinderwagens en rolstoe-

len; noodzakelijke aanpassingen moeten worden aangebracht.
m) Gescheiden fietspaden apart van de rijbaan op Leenderweg tussen de  Europalaan en de Markt.
n) De kruising Waalreseweg / Kerkhofstraat moet worden aangepast.
o) Lokale bewegwijzering naar sociale- sport- culturele- en andere voorzieningen functionerend maken.
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6. Zorg en welzijn
 
Het CDA-Valkenswaard kiest voor een sociaal beleid dat activerend is voor wie nog kan werken, toereikend is voor wie dat niet meer kan, en dat ook op lange 
termijn houdbaar is. Er is grote waardering voor de vele betrokken en enthousiaste Valkenswaardse bewoners, die via mantelzorg of anderszins, als vrijwilliger 
een bijdrage leveren aan de Valkenswaardse samenleving. Het CDA-Valkenswaard vindt het belangrijk dat een ieder zich thuis kan voelen in Valkenswaard. 
De gemeente kan daarin ondersteunen door mogelijkheden te bieden tot, of zelfs de trekker te zijn van activiteiten, die wijk- of dorpsgebonden plaatsvinden. 
Daarmee worden Valkenswaardse mensen meer betrokken bij ons dorp en onze plaatsgenoten. Ook kerken, andere religieuze instellingen en maatschappelijke 
organisaties kunnen daarbij een rol vervullen, evenals verenigingen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) richt zich op wonen, welzijn en zorg en 
stimuleert tot actieve deelname van iedereen aan de samenleving: jong en oud, mensen met en mensen zonder een beperking. Daardoor kunnen ook meer men-
sen beter en langer thuis wonen. De gemeente heeft een belangrijke rol in het bereikbaar maken of houden van de voorzieningen op dorps- en wijkniveau.
 
Wat willen we dat gebeurt:
 

a) In iedere wijk komt een zorgsteunpunt, waar iedereen terecht kan met vragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
b) Goede samenwerking met de ouderenorganisaties.
c) Stimuleren van activiteiten voor en activering van mensen met een beperking.
d) Wijkcentra zoveel mogelijk benutten en efficiënt beheren.
e) Regelmatig moet worden onderzocht of de gemeente mantelzorg voldoende stimuleert en op het gebied van ondersteuning en waardering van vrijwilligers goed scoort; 
f) Er moet worden gezocht naar heldere manieren van voorlichting over mogelijkheden van financiële bijstand, kwijtschelding van heffingen en schuldhulpverlening. 

Bij jongeren moet de aandacht vooral uitgaan naar het voorkomen van schulden.
g)  Stichtingen zoals de boodschappenmand en leergeld moeten ondersteund worden door de gemeente en daar waar nodig uitgebouwd worden tot plaatsen waar 
  gericht hulp wordt aangeboden.
h)  De gemeente dient zich optimaal in te spannen voor doelgroepen zoals; jongeren, jong gehandicapten, mensen met een beperking en ouderen. 
i)  Op vier locaties wordt een woonservicezone gerealiseerd (Borkel en Schaft, Dommelen, Valkenswaard oost en Valkenswaard west). 
j)  De jeugd op lokaal niveau bewust maken van de gevolgen van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.
k) Oplossen van de problemen van de mensen die getroffen worden door de afbouw van de AWBZ, voor zover zij dat zelf niet kunnen oplossen.
l)  De afgesproken meld- en informatiepunten in Dommelen en Borkel & Schaft,  Valkenswaard Oost  &West (Meetlat en IDOP) worden gerealiseerd. 
m)  Uit de praktijk blijkt dat ouderen zich vaak beter voordoen dan ze zijn. De indicatiestelling dient hierop te worden aangepast.
n)  Buurtschappen worden gestimuleerd en gefaciliteerd in relatie tot sociale functies; dit in samenwerking met de wijkcoördinator, waarbij de bewoners altijd centraal 

staan.
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7. Sport
 
Sport is meer dan recreatie en vrijetijdsbesteding. Actieve deelname aan sport is van groot belang voor de volksgezondheid, maar ook omdat jongeren en ou-
deren in teamverband (leren) optreden, regels in acht nemen en eigenwaarde opbouwen. Met de vele sport- en recreatieverenigingen die Valkenswaard kent, 
heeft de gemeente als het ware “goud” in handen. De landelijke vraag naar bindende elementen in een naar samenhang zoekende maatschappij, is volgens het 
CDA-Valkenswaard krachtig en eenduidig te beantwoorden door het verstevigen en uitbouwen van deze Valkenswaardse verenigingen en stichtingen. 

Wat willen we dat gebeurt:
 

a)  Verenigingen krijgen actieve ondersteuning bij het scholen van het bestaande kader en bij het vinden van nieuw kader (o.a. actieve rol van de Vrijwilligerscentrale, 
de Sportadviesraad, etc.).

b)  De gemeente stimuleert sportbeoefening door jong en oud, met bijzondere aandacht voor de jeugd en mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkin-
gen.

C) Er wordt tenminste een multifunctionele sporthal op sportpark Den Dries aangelegd. Pas daarna kan geïnvesteerd worden in de verdere uitwerking van de ruimte-
lijke visie op sportpark Den Dries.

d) In Valkenswaard Zuid dient kleinschalige sportmogelijkheid gerealiseerd te wor-
den.

e) Accommodaties moeten zoveel mogelijk gebruikt worden. Diverse locaties zijn ge-
schikt voor grootschalige activiteiten. Deze activiteiten worden gestimuleerd vanuit 
de gemeente. 

f) De gemeente legt openbare fitnessbanen aan.
g) Het Eurocircuit wordt gerenoveerd. De belangen van de huidige gebruikers van 

het Eurocircuit moeten worden gerespecteerd. 
h) Streven naar uitbreiding van sportpark Den Dries in noordoostelijke richting bij de 

hockey velden ten behoeve van de aanleg van golfholes.
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8. Cultuur

Cultuur brengt mensen bij elkaar, zorgt voor binding en draagt bij aan respect voor zowel nieuwe, als ook traditionele waarden. Het is de taak van de gemeente 
om te zorgen voor lokale culturele voorzieningen. Daarbij gaat het om een breed aanbod en een goede toegankelijkheid en kwaliteit. De amateurkunst (muziek, 
dans en toneel) krijgt ruim baan. Valkenswaard “leeft” door de vele dorps- en wijkevenementen, die steeds vaker een breed (regionaal) publiek trekken. Dat 
geldt ook voor de musea over valkerij en sigarenmakerij en het Steendrukmuseum met aansprekende collecties en tentoonstellingen. 
 
Wat willen we dat gebeurt:

a) Blijvende subsidiëring van de amateurkunst, musea en wijkevenementen.
b) Begeleiding bij het zoeken naar voldoende kader voor de aansturing van de verenigingen en organisaties.
c) De subsidieregelingen worden geplaatst op de website van de gemeente. 
d) Voor Markt en kenmerkende gebieden, zoals Dorpsstraat in Borkel en Schaft en de Bergstraat in Dommelen moeten er  beeldkwaliteitsplannen zijn.
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9. Natuur en milieu

Grote zaken als een veranderend klimaat worden vaak als de-ver-van-mijn-bed-show ervaren. Maar de luchtkwaliteit en vooral de hoeveelheid fijnstof raakt Val-
kenswaard en vraagt om verbetering. CDA-Valkenswaard heeft niet de pretentie het klimaat proces drastisch te kunnen keren, maar wil op de Valkenswaardse 
schaal blijven werken aan een schoner milieu voor onszelf en de toekomst van onze kinderen. Valkenswaard beschikt over een prachtige groene omgeving. 
Deze moeten wij koesteren. Naast landbouw en natuurontwikkeling, biedt deze groene ruimte onder meer dagelijkse ontspanning als tegenhanger van het vaak 
drukke centrum leven.
 
Wat willen we dat gebeurt:
 

a) De gemeente zorgt voor een goed beheer van het groen in en om het dorp. 
b) Bij uitbreiding van bebouwing wordt ruimte gelaten voor groen.
c) Valkenswaard draagt bij aan het halen van de normen voor luchtkwaliteit door een betere doorstroom van het verkeer, weren van doorgaand vrachtverkeer in het 

centrum, stimuleren van het gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer.
d)  De gemeente geeft voorlichting en stimuleert het duurzaam en energiezuinig bouwen, zoals bijvoorbeeld door gebruik van koude-/warmteopslag systemen.
e)  Bij nieuw-/verbouwplannen zorgt de gemeente voor gescheiden rioolstelsels en een goede opvang van hemelwater.
f)  Inwoners worden gestimuleerd bij het helpen schoonhouden en verzorgen van hun leefomgeving (bijv. door bonus voor de eigen vereniging of wijk/buurt).
g)  Er wordt handhavend opgetreden tegen het overlastprobleem van de hondenpoep, zwerfvuil en graffiti.
h)  Natuur- en milieueducatie staat hoog in het vaandel.
i)  Energiezuinige straatverlichting wordt getest.
j)  Uitgangsgebieden (Markt en Frans van Beststraat) moeten consequent op zondagmorgen en door de 

week na festiviteiten schoongemaakt worden door de gemeente.
k) In de uitgangsgebieden en in het winkelgebied meer vuilnisbakken plaatsen, die met grote regelmaat 

worden leeggemaakt.
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10. Geld en bestuur
 
Door de verslechterde economie en de noodzakelijke rijksbezuinigingen, worden ook de gemeenten gekort. In 2009 is nog niet gekort op de uitkering van 
het Rijk. De uitkering zal echter de komende jaren fors teruglopen. Bovendien heeft onze gemeente te veel investeringen gedaan, waarvan de lasten elk jaar 
op de begroting terugkomen. Ook zijn de reserves te fors aangesproken. Dit zal de komende periode gecorrigeerd moeten worden. Daarvoor moeten keuzes 
worden gemaakt. de tering moet naar de nering worden gezet, meer dan tot nu toe het geval was. En dat zal op sommige onderdelen pijn doen. Gezien deze 
omstandigheden zullen niet alle voornemens in dit programma kunnen worden waargemaakt. Eerst moet worden afgemaakt waar men aan is begonnen. Deze 
verplichtingen lopen door en dit past bij een betrouwbaar beleid.
 
Wat  willen we dat gebeurt:
 

a) De opbrengst van de Onroerend Zaak Belastingen stijgt niet meer dan met de jaarlijkse inflatiecorrectie; heffingen worden uitsluitend gebruikt om de kosten te 
dekken.

b) Valkenswaard haalt actief en gericht  subsidies binnen en zoekt naar cofinanciering. 
c) Valkenswaard houdt de reserves op het afgesproken niveau.
d) Er wordt hoog in gezet op een efficiënte klantgerichte competente ambtelijke organisatie.
e) Er komt een gebruiksvriendelijke website van de gemeente met o.a. een voor iedereen begrijpelijke presentatie van de inspraakmogelijkheden en van de genomen 

besluiten.
f) Klankbordgroepen en wijk/dorpsraad worden tijdig geraadpleegd bij ingrijpende, wijkgerichte besluiten.
g) Handhaving krijgt uitdrukkelijk aandacht in de organisatie.
h) Gezien de mogelijke reorganisatie van de brandweer in de regio dient gewaakt te worden over de belangen van de brandweermensen.
i)  Van belang voor het CDA-Valkenswaard zijn de samenwerkingsvormen in de regio Zuidoost Brabant mits deze samenwerking leidt tot daadwerkelijke resultaten 

die voordeel opleveren voor de gemeente.
j)  De raad moet haar rol beter waarmaken door o.a. harde afspraken te maken met het college over de uitvoering van het beleid, het daarbij afgesproken budget en 

planning.
k) Voortvarend uitvoeren wat al aan plannen is goedgekeurd. Werkplannen worden gemaakt en de uitvoering van deze plannen vervolgens gecontroleerd.


