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Vol overtuiging doet het CDA in Vught, Helvoirt en Cromvoirt mee aan 
de komende gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Wij beginnen met een warm welkom voor de inwoners van Helvoirt in 
de nieuwe gemeente Vught. Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn 3 
prachtige dorpen die per één januari één gemeente vormen. Wat in het 
ene dorp belangrijk is hoeft dat niet te zijn in het andere dorp. Het CDA 
vindt het belangrijk om de identiteit van de 3 dorpen te behouden en te 
versterken. Wij hebben in dit programma rekening gehouden met de 
verschillen tussen de dorpen en het beste daarvan gecombineerd.  
 
Wij zijn een lokale partij die dicht bij de mensen wil staan en die 
hebben belang bij een goed gemeentebestuur. Dit programma is 
gebaseerd op wat wij de afgelopen tijd van inwoners en organisaties 
hebben gehoord over wat goed gaat, maar ook wat anders of beter zou 
moeten. Als lokale partij in Vught Helvoirt en Cromvoirt vertalen wij de 
waarden en uitgangspunten van het CDA in een visie op de toekomst 
en concrete doelen voor de komende 5 jaar.  
Het CDA speelt een belangrijke rol in de provincie Brabant, in Den Haag 
en in Brussel en dat laten wij als lokale partij ten goede komen aan de 
gemeente Vught.    
 
De rode draad in ons programma zijn onze burgers, u staat voor ons 
centraal! Of u nu actief bent in de eigen familie, buurt, vriendenkring, 
sportclub of vereniging of niet actief bent. Wij hebben oog voor mensen 
die door wat voor oorzaak dan ook, geïsoleerd dreigen te raken en de 
boot missen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soms ouderen die vereenzamen, soms jongeren die last hebben van 
prestatiedruk, stress of verslaving en soms mensen die niet meer weten 
hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. En de gemeente heeft 
op dit punt een zware verantwoordelijkheid.  
 
Er loopt ook een groene draad door dit programma - duurzaamheid 
want de tijd voor vrijblijvendheid is voorbij. Er gebeurt op dat vlak al veel 
maar het kan én moet beter.   
 
In dit programma vindt u per thema steeds op de linker pagina onze 
visie en op rechterpagina de concrete programmapunten voor de 
komende raadsperiode. U kunt ook meteen naar de pagina's 
daarachter gaan waar wij de specifieke programmapunten voor de 
dorpen Vught, Helvoirt en Cromvoirt op een rijtje hebben gezet. 
 
Wij realiseren ons dat het voor veel mensen onzekere tijden zijn, zeker 
door de gevolgen van de coronacrisis. Onzekere tijden vragen om 
stabiliteit en een warme en sociale samenleving. Dit programma biedt 
de basis om daar samen met u aan te werken. Nu en de komende 5 
jaar. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen!  
 

Het is tijd voor een frisse wind in de gemeenteraad en in het college 
van B&W van Vught. Dit programma biedt daarvoor de basis en wij 
hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Marianne van der Sloot 
CDA-overgangsbestuur  

Cromvoirt+Helvoirt+Vught 
 
 

 

Vooraf 
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  5  Verenigingen & Vrijwilligers, Sport & Cultuur 
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Inhoud 



CDA Verkiezingsprogramma | Gemeenteraadsverkiezingen 2020 

 
Lokaal.  Anders.                          4 

 

 
 
 
Wij willen een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, voor 
elkaar zorgen en waarbij iedereen op zijn of haar wijze kan meedoen 
en de regie over het eigen leven houdt.  
 
Wij willen voorkomen dat mensen geïsoleerd raken en hen daarom 
steunen met bijv. trainingen waardoor zij beter om kunnen gaan met 
onzekerheid, stress en hun zelfsturing en zelfredzaamheid vergroten.  
 
De gemeente is het vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet meer op 
eigen kracht kunnen meedoen en waarvoor een passende sociale 
omgeving of structuur ontbreekt. Dat vraagt om menselijke 
betrokkenheid, dienstbaarheid en zo min mogelijk bureaucratie. Dat 
kan via zorg en ondersteuning maar soms kan de oplossing beter 
worden gevonden in bijv. andere wijkvoorzieningen en meer passende 
woningen. 
 

Ieder mens telt en doet naar vermogen mee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het CDA wil 
 
• de onafhankelijke cliënt-ondersteuner (gericht op persoonlijk 

advies en ondersteuning naar instanties) behouden, versterken en 
voor het voetlicht brengen.  

• de lokale samenwerking bevorderen en ondersteunen tussen 
organisaties (bedrijven, bibliotheken, burgerinitiatieven, 
verenigingen) die kwetsbare mensen ondersteunen en bij de 
samenleving proberen te betrekken en de gemeente.  

• de wijk-GGD'ers behouden en uitbreiden. 

• Dat de gemeentelijke organisatie dienstbaar is, zeker aan hen die 
directe hulp leveren (mantelzorg, jeugdhulp, hulp aan kansarmen, 
sandwichgeneratie). 

• dat de gemeente in de jeugdzorg snel voor een indicatie zorgt en 
zich ervoor inspant dat de behandeling z.s.m. op gang komt. 

• dat de gemeente het inkoopbeleid van welzijns- en 
zorginstellingen strakker aanstuurt, gericht op het halen van 
resultaten. 

• investeren in een dementie- en seniorvriendelijke gemeente.    
• de bekendheid en benaderbaarheid van de adviesraad sociaal 

domein versterken.                                                                                                                                                                   
• het taboe op verslaving in bijv. onderwijs en verenigingen 

doorbreken en wil daarom meer aandacht voor 
verslavingspreventie (bijv. Herstelvoirt in Helvoirt). 

• dat bewoners van instellingen (bijv. Zorgpark Voorburg) net zo 
worden behandeld als andere inwoners en actief bij de gemeente 
worden betrokken. 

 
 
 
 
 
 

Sociaal Domein 
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Voorzieningen voor sport, cultuur, verenigingen en recreatie zijn 
belangrijk voor ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting. De gemeente 
moet daarom inspelen op veranderende wensen èn de toegankelijkheid 
en bereikbaarheid voor alle lagen van de bevolking vergroten.  
 
Het CDA wil ervoor zorgen dat voorzieningen waar mensen elkaar 
ontmoeten en helpen zich kunnen ontwikkelen. Vrijwilligers en 
verenigingen zijn als cement van onze samenleving van onschatbare 
waarde. Denk daarbij aan sportclubs, goede doelenverenigingen, maar 
ook bijvoorbeeld aan de vrijwilligers van de brandweer, de weekmarkt 
en de herbestemming van kerkgebouwen. De gemeente biedt 
organisaties ondersteuning bij het werven en vasthouden van 
vrijwilligers. 
 
Wat nodig is weten buurtbewoners of vereniging vaak zelf het beste. 
Sociale teams moeten aansluiten bij deze verenigingen en andere 
buurtinitiatieven. 
 

Verenigingen en vrijwilligers zijn van onschatbaar belang 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Het CDA wil 
 
• de professionele theaterfunctie van de Speeldoos behouden. 
• dat voorzieningen optimaler worden benut door medegebruik van 

andere doelgroepen (voorbeeld Elzenburg en sportkantines). Dat 
sportverenigingen gelijk worden behandeld bij vernieuwing 
accommodaties zoals kantine of kleedkamers (bijv. VV Helvoirt). 

• de beschermingsvloer van het Helvoirthuis vervangen. 
• aandacht voor het behoud van voorzieningen in Cromvoirt (bijv. de 

Supermarkt) en Helvoirt (bijv. horeca locatie De Keizer). 
• onderzoeken of sommige faciliteiten van verenigingen ook door 

niet-leden kunnen worden gebruikt. 
• in Vught een jaarlijkse verenigingsmarkt met prijsuitreiking voor 

een buurtvereniging of een initiatief van buurtbewoners. 
• dat de gemeente de kosten op zich neemt van de vervanging van 

batterijen van voor publiek toegankelijke AED´s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport & Cultuur 

Verenigingen & Vrijwilligers  
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Het CDA is trots op de ondernemers in het midden en klein bedrijf. Hun 
ondernemingszin brengt dynamiek en werkgelegenheid in onze dorpen 
en maakt ons aantrekkelijk als vestigingsplaats voor startende, 
innovatieve ondernemers en nieuwe inwoners.   
 
Actieve samenwerking in de regio en een goede lobby moet ons 
aantrekkelijke en innovatieve ondernemingsklimaat benadrukken. Dit 
moet een expliciete taak in de portefeuille van een van onze 
wethouders zijn.  
 
Het CDA vindt dat voor de locatie van Reinier van Arkel actief naar 
passende bedrijvigheid moet worden gezocht, waarbij ook innovatieve 
start-ups een kans krijgen.  
 
Er moet één loket voor ondernemers zijn, zodat zij 1 vast 
aanspreekpunt houden voor het hele traject waarvoor zij de gemeente 
nodig hebben. Of dat nu een vergunningsaanvraag is of een navraag 
naar de vestigingsmogelijkheden. Overbodige gemeentelijke regels en 
regels die elkaar tegenspreken moeten worden geschrapt. 
 

Meedenken met ondernemers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het CDA wil  
 
• overbodige gemeentelijke regels en regels die elkaar 

tegenspreken schrappen. 

• verkorting van de doorlooptijd van vergunningsaanvragen. 

• één aanspreekpunt voor ondernemers, dat verantwoordelijk is 

voor het hele traject van hulp- of vergunningsaanvraag. 

• dat de gemeente het ondernemerschap stimuleert door te denken 

in mogelijkheden en niet in belemmeringen. 

• de meerwaarde van Agrifood Capital benutten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondernemen 
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Het CDA wil het toerisme in Vught, Helvoirt en Cromvoirt bevorderen. 
Onze drie dorpen beschikken samen over een ruim, groot en 
aantrekkelijk buitengebied, hebben bezienswaardigheden en er zijn 
aansprekende evenementen. Het CDA wil daarom een actieve 
profilering van Vught, Helvoirt en Cromvoirt als gastvrije, 
verwelkomende dorpen die wat te bieden hebben voor recreant en 
toerist. 
Voor de gehele nieuwe gemeente wil het CDA dat de verplichte 
landschapsvisie (voorgeschreven door de aankomende 
Omgevingswet) uitgewerkt wordt in een operationeel actieplan gericht 
op voorzieningen voor recreatie en toerisme.  
 
Eigenaren en ondernemers in deze bedrijfssector moet het duidelijk zijn 
wat mogelijk is en wat niet. Ten aanzien van de recreatie ligt voor het 
CDA de prioriteit op het bevorderen van recreatie door gebruikers 
vanuit de regio om verkeersoverlast te voorkomen, en vanwege de 
kwetsbaarheid van ons buitengebied.  
Vergunningsaanvragen kunnen daardoor soepel en snel worden 
afgewikkeld. Ook voor bewoners moet duidelijk zijn wat mogelijk is in 
het buitengebied.  Een concreet voorbeeld van deze aanpak is het 
besluit van de gemeente Haaren om samen met de bewoners een 
gebiedsvisie op te stellen voor de Distelberg in Helvoirt.  
 

Gastvrije dorpen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het CDA wil  
 
• een operationele uitwerking van de landschapsvisie. 

• Dat de IJzeren man wordt uitgediept ten behoeve van 

waterkwaliteit, waterbeheer en recreatie. 

• Helvoirt promoten als Vincent van Gogh dorp, centraal gelegen in 

het toekomstige Van Gogh Nationaal Park (Loonse en Drunense 

duinen & Het Groene Woud). 

• promotie van Cromvoirt als plaats voor dagrecreatie en toerisme: 

B&B, campings en uitvalsbasis voor de wandel- en fietsroutes. 

• verharding van de fietspaden in Helvoirt bij de doorsteek 
Runsvoort- Oude Boschbaan. 

• de gedenkplaats Haaren (Haarendael) betrekken bij de promotie 

van Nationaal Monument Kamp Vught 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recreatie & Toerisme 
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Het woord duurzaamheid wordt gemakkelijk gebruikt maar het is 
lastiger om aan te geven wie welke bijdrage moet leveren. Dat wij veel 
zorgvuldiger moeten omgaan met water, lucht, energie, grondstoffen, 
en natuur en landschap staat voor het CDA vast.  
Sommige beslissingen moeten op wereldniveau (klimaat), Europa 
(verpakkingen) of Nederland (energie) worden genomen maar de 
gemeente - die het dichtst bij de mensen staat - heeft een zware 
verantwoordelijkheid. De eerste taak is haar burgers voortdurend te 
stimuleren zelf een steentje bij te dragen.  
 
Door als gemeente het goede voorbeeld te geven en groen gedrag van 
burgers en organisaties, zoals het burgerinitiatief KANT, Duurzame 
Energie Haaren (DEH), Vughtse Energie Transitie (VET), in het 
zonnetje te zetten en te belonen. Elke tegel die verdwijnt, elke schuur 
die een groen dak krijgt, elk apparaat wat wordt gerepareerd en elke 
fles die in de glasbak verdwijnt, helpt echt.  
 
Bij gemeentelijke plannen en beslissingen op het terrein van verkeer, 
landelijk gebied en wonen mag duurzaamheid geen labeltje zijn wat er 
op het laatst aan wordt gehangen, maar beïnvloedt het de keuzes die 
aan het begin worden gemaakt. En daarom vindt u bij deze 
onderwerpen in dit programma concrete voorstellen.    
 

Alle beetjes helpen wel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iedere gemeente heeft de plicht om in 2025 25% minder energie te 
verbruiken dan in 2010. In 2050 moeten alle huizen aardgasloos zijn en 
in 2021 moet iedere gemeente een warmteplan hebben waarin staat 
wanneer en hoe wijken van het gas afgaan.  
 
Duurzaamheid is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt, maar 
duidelijkheid, realisme en betaalbaarheid ook. Wij willen een 
gefaseerde aanpak in wijken die daar geschikt voor zijn (bijv. 
Vughterhage, Klein Brabant en Vughtse Hoeven). Nieuwe 
ontwikkelingen zoals waterstof moeten goed in de gaten worden 
gehouden. 
 
Wonen en leven gebeurt niet alleen in huis maar ook in de wijk. Een 
goed ingerichte wijk leidt tot ‘positieve gezondheid’: het nodigt uit tot 
buitenspelen, ontmoeting van en omzien naar elkaar, 
lichaamsbeweging en natuurbewustzijn.  
Buurtbewoners weten zelf als beste waar de behoefte ligt en dus 
stimuleert de gemeente hun betrokkenheid en initiatieven.  
 

Zonder aardgas gaat niet vanzelf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzaamheid 
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Het CDA wil 
 
• dat de gemeente haar rol in de verduurzaming moet pakken. Bij 

het verduurzamen en het aardgasloos maken van wijken moeten 
we beginnen bij wijken met huizen van na 1980. Hiervoor moet de 
gemeente hulp (energiecoaches, bijv Brabant Woont Slim, VET) 
en een subsidieregeling of leningsmogelijkheden regelen zodat 
bewoners aan deze transitie mee kunnen doen. Tijdig moet in 
kaart worden gebracht of en waar het elektriciteitsnetwerk moet 
worden aangepast. 

• dat zonnepanelen zoveel mogelijk op bestaande daken worden 
geplaatst en niet in het openlandschap en in de buurt van 
weidegrond. Windmolens worden bij voorkeur geplaatst op 
bedrijventerreinen en langs infrastructuur en de locaties worden 
gekozen in overleg met de buurgemeenten.  

• de woonomgeving zo groen mogelijk inrichten. Initiatieven voor 
verkoelende elementen (schaduwplekken, tegels eruit-groen erin, 
opvangen regenwater) worden gestimuleerd. 

• Het succesvolle afvalbeleid gericht op het verder verminderen van 
restafval voortzetten. 

• een adviesraad Duurzaamheid instellen die direct gevraagd en 
ongevraagd aan de gemeenteraad adviseert. 

• dat ook toekomstige generaties in groene, bomenrijke dorpen 
wonen en dat de stijlvolle parken hun karakter behouden. Een 
bomenplan moet o.a. aangeven welke bomen geschikt zijn en 
waar die de komende jaren zullen worden geplant en een 
inventarisatie bevatten van monumentale bomen, ook in 
particuliere tuinen. 

• voorkomen dat exoten (zoals de Japanse Duizendknoop, 
Amerikaanse Vogelkers of Grote Berenklauw) opdringen in het 
openbaar groen - de bestrijding moet worden geïntensiveerd. 

• dat waterpartijen en vijvers weer gaan leven: er moet vaker 
gebaggerd worden en waar nodig moeten luchtpompen het 
zuurstofgehalte voor het waterleven verhogen.  

Duurzaamheid 
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De woningmarkt in V|H|C zit op slot. Door veranderende 
gezinssamenstelling en vergrijzing is een ander woningaanbod nodig, 
voor zowel koop- als huurwoningen. Er zijn veel eengezinswoningen 
(koop en huur), terwijl er steeds meer behoefte is aan andere woningen.  
 
Met het realiseren van kleinere aantrekkelijke (levensloopbestendige) 
woningen, gericht op één en tweepersoonshuishoudens, worden 
eengezinswoningen door doorstroming bereikbaar voor (jonge) 
gezinnen en wordt het totale woningaanbod effectiever benut.  
 
Om prijzen betaalbaar te houden (de totale woonlasten) willen wij meer 
kleinere, levensloopbestendige woningen, gestapeld en op kleinere 
kavels, die bereikbaar zijn voor een grote doelgroep. Voor jongeren zijn 
miniwoningen zoals in de Zeeheldenbuurt een goed alternatief. 
 

Omslag naar duurzaam, betaalbaar, passend en kleiner  
 
Een evenwichtige bevolkingssamenstelling van wijken, via woningbouw 
en voorzieningen, is nodig om een wijk sociaal vitaal te houden.  
De gemeente moet een inhaalslag maken en daarom aan 
woningstichtingen en particuliere initiatiefnemers locaties beschikbaar 
stellen voor doelgroepen en samen met hen bestaande woningen en 
overige panden herstructureren.  
 
Creatieve oplossingen als kangoeroewoningen en meer-
generatiewoningen of woningsplitsing (eigen opgang) worden mogelijk 
gemaakt.  
Buurtbewoners weten heel goed wat nodig is om de wijk beter in te 
richten: uitnodigend om buiten te spelen, elkaar te ontmoeten en 
omzien naar elkaar, lichaamsbeweging en dichter bij de natuur.  
 
 

 
 
 
Het CDA wil: 
 

• bouwen voor de middeninkomens, specifiek voor senioren en 
starters. De huidige verdeling van nieuwbouwwoningen wordt niet 
gerealiseerd omdat er te veel dure woningen worden gebouwd en 
daarom is een inhaalslag nodig (50% betaalbare woningen, 40% 
midden-dure woningen en 10% dure woningen. In de goedkope 
sector moeten vooral betaalbare koopwoningen worden gebouwd. 
Starters moeten worden ondersteund met startersleningen 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).  Mogelijke aanstaande 
projecten waarbij dit te realiseren is, zijn het terrein van Reinier 
van Arkel, het Theresiaveld, De Wieken en het tweede deel van 
het Isabellaveld.  

• bij voorkeur gemengde wijken van betaalbare, midden-dure en 
dure woningen 

• dat er versneld meer gebouwd wordt en dat de gemeente daarom 
een duurzame samenwerking opbouwt met de woningstichtingen: 
welke wensen hebben zij, wat kan er gedaan worden om de 
doorstroming beter te kunnen organiseren en scheefwonen tegen 
te gaan, welke delen van de bestaande voorraad komen voor 
herstructurering/nieuwbouw in aanmerking (aanpassen 
prestatieafspraken). 

• wanneer hiertoe initiatieven zijn vanuit de samenleving, 
vernieuwende manieren van wonen mogelijk maken, denk bijv. 
aan Tiny houses, kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen of 
andere woongemeenschappen. Initiatieven als Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en vormen van 
groepswonen worden ondersteund. 

• dat karakteristieke historische bebouwing zoveel mogelijk 
behouden moet worden. 

 
 

Wonen 
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• kijken naar kleine locaties waarop gebouwd kan worden of panden 
die verbouwd kunnen worden, mits gedragen door de markt en 
samenleving. Meer leegstaande panden (kantoren, bedrijven, 
religieuze panden, gebouwen met een maatschappelijke 
bestemming zoals scholen) ombouwen naar woningen bijv. voor 
starters. Als die niet aan het bouwbesluit voldoen evt. op tijdelijke 
basis.  

• dat arbeidsmigranten goed moeten worden gehuisvest en dat er 
grenzen moeten worden gesteld aan kamerverhuur aan deze en 
andere doelgroepen.  

• dat de huisvesting van statushouders kwalitatief in orde moet zijn. 

• wil kindvriendelijke buurten met natuurlijke speelelementen. 
Gebruik, uitbreiding en verandering speelplaatsen vindt altijd 
plaats in overleg met de buurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wonen 
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Cromvoirt, Helvoirt en Vught hebben een ruim en divers buitengebied. 
Van oudsher is dit het gebied van agrarische ondernemers, maar ook 
van de natuur. Maar het komt ook steeds meer in trek voor toeristische 
en recreatieve activiteiten en opwekking van duurzame energie. 
 
Het CDA wil het groene karakter van Vught, Helvoirt en Cromvoirt 
behouden, versterken en verrommeling voorkomen.  
Een landschapsvisie is nodig om een goede balans te vinden tussen 
de verschillende activiteiten en belangen. Duurzame agrarische 
bedrijven verdienen daarin een belangrijke plaats naast ruimte voor 
waterbeheer, behoud van natuur- en landschap en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie en toerisme zoals bijv. het 
Van Gogh nationaal park.   
 
Het beleidskader voor vrijkomende agrarische bebouwing van de 
gemeente Haaren biedt een goede basis voor vertaling in 
bestemmingsplannen en omgevingsplan van de gemeente Vught. Een 
aantal elementen van dit beleid moeten juridisch bindend worden 
vastgelegd. De goede ervaringen van de gemeente Haaren m.b.t. 
huisvesting van arbeidsmigranten wordt door de gemeente Vught 
vertaald in een concreet plan van aanpak voor de gehele gemeente. 
 

Behoud en ontwikkeling van het groene erfgoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het CDA wil 
   

• een landschapsvisie voor landbouw, natuur en recreatie en 

landschap als onderdeel van de Omgevingsvisie. Daarin worden 

de verschillende belangen afgewogen, concrete doelen gesteld 

met de bijbehorende instrumenten om die te bereiken.  

• dat agrariërs op een faire wijze worden behandeld. Agrarische 

ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten en op een 

duurzame wijze willen ontwikkelen krijgen daarvoor als het 

mogelijk is de ruimte. Gronden in bezit van de gemeente Vught 

kunnen voor dit doel ook worden ingezet.  

• maatwerk t.o.v. stoppende ondernemers die vrijkomende 

gebouwen een andere functie willen geven. Bij de vertaling van 

het beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing van de 

gemeente Haaren (VAB) in ruimtelijke plannen van de gemeente 

Vught wordt de sloopregeling als verplicht instrument vastgelegd. 

Daarnaast wordt opgenomen dat de bestemmingswijziging naar 

wonen of bedrijf wordt getoetst op de effecten voor verkeer, 

openbare orde en landschap en natuur. 

• de huisvesting van arbeidsmigranten vraagt om draagvlak in de 

buurt, regulering van bouwkundige en sociale aspecten en een 

consequente handhaving. Met de vergroting van het buitengebied 

van Vught is een actief beleid noodzakelijk om sociale en 

ruimtelijke misstanden te voorkomen.  

 
 
 
 

Buitengebied 
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Wij willen naar een veiliger verkeer in V|H|C voor alle 
verkeersdeelnemers; Vught scoort nu gemiddeld bij verkeersveiligheid 
in vergelijking tot andere gemeenten - vooral omdat fietsers geen 
voorrang krijgen als zij daar recht op hebben.  
Bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke criteria bij 
route-keuzes naar school, sportclub en werk. Voetgangers verdienen 
ruime en goed onderhouden stoepen en fietsen wordt gestimuleerd 
door middel van een netwerk van veilige, aparte fietsbanen.   
Daarom komt er bij de aanleg en inrichting van de ruimte voor 
verkeersdeelnemers een andere prioriteitsvolgorde waarbij de auto niet 
meer vanzelfsprekend op de eerste plaats komt:  
 
1: Fietsers en voetgangers,  
2: Openbaar Vervoer,  
3: Auto’s. 
 
Daarnaast verdienen kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals doven, 
slechtzienden, senioren en scootmobielen) extra aandacht. 
De infraprojecten Spoor en N65 hebben ingrijpende gevolgen voor de 
leefbaarheid, zowel op lange termijn maar ook tijdens de lange periode 
van ombouw en aanleg.  
Er valt nog veel te verbeteren in de fasering en detaillering van de 
plannen. Het belang van bewoners mag zwaarder wegen dan die van 
het verkeer, en het langzaam verkeer heeft prioriteit boven het 
autoverkeer. Er wordt tijdig, dus op het moment dat er nog alternatieven 
zijn, naar bewoners en belangenverenigingen geluisterd.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verkeer moet veiliger 
Het CDA wil 
 
• dat er een visie wordt opgesteld voor bereikbaarheid, mobiliteit en 

verkeersveiligheid als onderdeel van de Omgevingsvisie met 
concrete doelen en instrumenten om die te bereiken. Onderdeel 
daarvan is een verkeersstroomplan niet alleen voor auto's maar 
ook voor fietsers. 

• dat de kwaliteit van de wegontwerpen omhoog moet. Er komen 
meer vrijliggende fietspaden en een betere en eenduidigere 
voorrang-geen voorrang visualisering (bijv. van Voorst tot 
Voorststraat & Helvoirtseweg).  

• dat de fietspaden beter onderhouden worden. 

• dat in heel Vught de max. snelheid binnen de bebouwde kom naar 
30km gaat, met uitzondering van de stroomwegen. Dat moet op 
een opvallende wijze worden aangegeven en waar nodig met zgn. 
"smiley's" ondersteund. Daar waar de ring geen vrijliggend 
fietspad heeft geldt ook 30 km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeer 
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Verkeer wordt duurzamer 
Het CDA wil 
 
• Voor de fiets: een fietssnelweg- netwerk tussen dorpen en wijken 

(prioriteit: snelfietsroute Den Bosch - Tilburg).   
• Voor de fiets: voldoende goede stallingsruimte op plaatsen waar 

veel mensen komen (bijv. Moleneindplein, Marktveld). Steun voor 
bewoners-parkeren op de openbare ruimte d.m.v. fietsboxen.      

• Voor het Openbaar Vervoer: een station in Helvoirt voor dat de 
werkzaamheden aan de N65 van start gaan.              

• Voor het Openbaar Vervoer een verbeterde structuur, vooral voor 
Vught-Zuid. 

• Dat de Senioren Bus Vught en Automaatje ook door de Gemeente 
ondersteund worden 

• Voor de Auto: zorg voor een goede en veilige ontsluiting van N65 
en A2. 

• Meer fietslaadpunten ook voor toeristen en meer publieke 
oplaadpunten voor auto's. 

• Voor de voetgangers: een voetpad langs de Vijverbosweg (deel 
Wielewaal-verkeerslichten). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grote projecten vragen maatwerk 
Het CDA wil 
 
• dat de verkeersafwikkeling op het onderliggende wegennet na het 

gereedkomen van de grote projecten samen met inwoners wordt 
vormgegeven. 

• dat inwoners, weggebruikers en belangengroeperingen intensief 
worden betrokken bij de uitvoering en dat er gedurende de 
werkzaamheden een inlooppunt Rijksinfra komt. 

• het vrachtverkeer in de Lambertusstraat en de Torenstraat fors 
verminderen. 

• een alternatief voor de N65-oprit Heikantstraat/Olmenlaan. 

• overleg met de omwonenden over een betere fasering van de 
stalen noodbrug voor de N65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeer 
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Het gebeurt te vaak dat betrokkenen te laat, onvolledig en niet 
volwaardig betrokken worden bij gemeentelijke plannen. Dat leidt tot 
burgers die afhaken en tot onnodige vertraging of juridische 
procedures.  Een cultuuromslag is nodig. 
 
Expertise en creativiteit van bewoners kan tot betere plannen en meer 
draagvlak leiden. Benader burgers met een open vizier en niet met 
dichtgetimmerde voorstellen. Participatie is maatwerk; elk project of 
plan begint met de vraag wie willen we er vanaf het allereerste begin bij 
betrekken en hoe. Participatie is ook geen éénrichtingverkeer - 
voorstellen van georganiseerde bewoners/burgers zijn welkom (zgn. 
right to challenge).  
 
Bij contacten tussen medewerkers van de gemeente en 
burgers/klanten is het belangrijk om oog te hebben voor de mens, niet 
in hokjes te denken maar te handelen volgens de bedoeling. En als er 
dan iets fout gaat dat te erkennen en recht te zetten. 
 
Wij willen per 1 januari 2021 een dorpsraad instellen voor Cromvoirt. 
De dorpsraad zorgt voor een volwaardige dialoog met de gemeente en 
stimuleert activiteiten in het dorp die de leefbaarheid en het sociaal 
contact vergroten. Na 2 jaar volgt een evaluatie en op basis daarvan 
wordt besloten of er meer wijk- of dorpsraden komen.  
 
Geborgenheid en vertrouwen krijg je alleen als je veiligheid 
gegarandeerd is. Dit geldt zowel op straat, in het verkeer, in huis als 
gemeentebreed.  Je moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zijn 
werk naar eer en geweten, maar vooral ook consciëntieus doen. Bij 
calamiteiten moet er kordaat en adequaat gehandeld worden.  Het is 
heel goed dat mensen alert zijn en misstanden doorgeven en niet 
wegkijken. Preventie vraagt blijvende aandacht maar daarbij komt ook 

het verlagen van de drempel om elkaar als burgers aan te spreken.  

 
 
 

De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers en 
niet andersom  
 
 

Burger centraal 
Het CDA wil 
 

• dat medewerkers van de gemeente: tijd, ruimte en mogelijkheden 
krijgen om op een pro-actieve wijze te doen wat nodig is om 
iemand echt te helpen i.p.v. alleen maar verwijzen en de regels 
opnoemen. 

• dat de gemeente beschikbaar, vindbaar en zichtbaar moet zijn 
voor haar burgers. Onlinemogelijkheden worden verbeterd en 
interactiever (bijv. met beeld en documentenuitwisseling) en meer 
openingstijden in de avonden. In Helvoirt, Cromvoirt, Vught zuid 
en Vught centrum/noord komt op locatie een spreekuur van 
wethouders en daar worden ook beperkt aantal gemeentelijke 
diensten locaties aangeboden in wijkgebouwen of 
gemeenschapshuizen. 

• één loket voor ondernemers, zodat zij 1 vast aanspreekpunt 
houden voor het hele traject waarvoor zij de gemeente nodig 
hebben.  

• dat burgers spreekrecht krijgen aan het begin van iedere 
raadsvergadering om iets voor te leggen aan de gemeenteraad 
ook als het niet op de agenda staat. 

• dat Burgerraadsleden volwaardig lid worden van 
commissievergaderingen en de raadsleden mogen vervangen. 

 
 
 
 
 

Bestuur 



CDA Verkiezingsprogramma | Gemeenteraadsverkiezingen 2020 

 
Lokaal.  Anders.                          16 

 
 
 
 

Participatie 
Het CDA wil 
   

• dat de gemeente betrokkenen benadert met een open 
vraagstelling - alleen met de vraag wat mogelijk anders moet. 
Daarna wordt de buurt tijdig bij alle vervolgstappen betrokken en 
worden beslissingen verantwoord en uitgelegd. 

• dat in sommige situaties gebruik wordt gemaakt van een tijdelijk 
panel/klankbord. 

• dat burgerinitiatieven die burgerschap versterken en zorgen voor 
verbondenheid en sociale samenhang worden gestimuleerd en op 
weg geholpen. 

• dat de gemeente open staat voor voorstellen van georganiseerde 
bewoners/burgers om taken van de gemeente over te nemen als 
zij kunnen onderbouwen dat het beter, slimmer of goedkoper kan. 
Met het recht om een concurrerend voorstel te doen, krijgen zulke 
initiatieven een gelijkwaardige positie in het subsidie- en 
inkoopbeleid. 

• dat burgers niet alleen mogen inspreken bij 
commissievergaderingen maar ook kunnen mee discussiëren. 

 
 
 

Wijk - en dorpsraden 
Het CDA wil 
 

• een dorpsraad voor Cromvoirt die nauw samenwerkt met een 
kernteam met vaste medewerkers van de gemeente, 
woningbouwcorporatie, welzijn en de wijkagent. 

 
 

 
 
 

• dat de dorpsraad de gemeente gevraagd en ongevraagd kan 
adviseren, activiteiten stimuleert gericht op het vergroten van de    
sociale cohesie en een beperkt jaarlijks budget krijgt wat besteed 
kan worden aan sociale activiteiten en voorzieningen, fysieke 
zaken en veiligheid (bijv. kerstverlichting, drempel, afsluiten 
brandgang) met verantwoording achteraf. 

• dat de 5 leden van de dorpsraad van Cromvoirt na een oproep 
worden geselecteerd door een onafhankelijke commissie en een 
goede afspiegeling van de bevolking zijn. Met het oog op de 
doorstroming en vernieuwing worden 2 voor 2 jaar en 3 voor 4 jaar 
(= maximum) benoemd. Ondersteuning door griffie gemeenteraad.   

 

 
Veiligheid vraagt samenspel 
Het CDA wil 
 

• dat de 4 wijkagenten van Vught veel tijd kunnen blijven steken in 

contacten met bewoners van onze wijken en dorpen. Hun 

adviezen over zorg, wonen, werk en ontspanning zijn waardevol 

en moeten door de gemeente en andere partijen serieus worden 

genomen.  

• regelmatig een campagne voeren waarin wijkagenten, boa's en 

buurtpreventie zich presenteren, mensen worden opgeroepen 

misstanden te melden, maar ook dat het weer normaal wordt om 

elkaar ergens op aan te spreken.  

• de proef met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) - 

camera’s bij de invalswegen verlengen en breder inzetten in de 

strijd tegen criminaliteit. 

• een ‘zero tolerance’ beleid voor (drugs)criminaliteit met intensieve 

controle en handhaving. 

Bestuur 
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Financieel weer gezond 
De financiële situatie in Vught is niet rooskleurig. De Rijksinfra projecten 
N65 en PHS drukken zwaar op de begroting van onze gemeente en 
andere geplande toekomstige uitgaven zullen extra druk op de 
begroting geven.  
 
De mogelijkheid om tegenvallers in uitgaven én ontvangsten op te 
vangen is slecht. Er is geen tot weinig bewegingsruimte. Qua financiën 
staat Vught in de meest risicovolle categorie van alle gemeenten in 
Nederland (zie ook findo.nl, de website van de Rijksoverheid waar de 
belangrijkste financiële kengetallen van elke gemeente staan 
gepubliceerd).  
Tegelijkertijd is nieuw beleid hard nodig en wenselijk. Daar zal dus 
ruimte voor moeten worden gemaakt. 
 

Vught doorlichten 
Het CDA is van mening dat het goed is om als gemeente eens in de 
zoveel jaar te toetsen of we het als gemeente het eigenlijk wel goed 
doen en of het niet beter zou kunnen. In deze toets wordt Vught dan 
vergeleken met andere even grote gemeenten.  
 
Met de benchmarking zijn we in staat om kritisch te kijken naar wat we 
doen, hoe we het doen en of het niet beter en misschien ook efficiënter 
kan. Dan kunnen we conclusies (ook niet-financiële) over de 
beleidsprogramma’s, over inkomsten en uitgaven, en over de 
gemeentelijke belastingen en heffingen trekken.  
Zo maken we het mogelijk om de beweegruimte, de wendbaarheid van 
Vughtse financiën te vergroten én ruimte te maken voor nieuw beleid. 
 

 
 

 
 
 
 
Lasten voor de burgers 
Vught is een van de duurste gemeenten in Nederland en het CDA is 
dan ook van mening dat de gemiddelde totale lasten per inwoner niet 
mogen stijgen 
 
 

Rekenkamer 
Wij willen met de komst van Helvoirt bij Vught per 1 januari 2021 een 
gemeentelijke rekenkamer instellen. De gemeentelijke begroting stijgt 
niet alleen door de komst van Helvoirt maar ook door decentralisaties 
op het sociale domein en invoering omgevingswet.  Onafhankelijke 
controle houdt de gemeente scherp en is voor de gemeenteraad een 
belangrijk hulpmiddel om de effectiviteit en efficiency van de uitvoering 
te vergroten.  
 
Het CDA wil in het eerste kwartaal van 2021 een onafhankelijke 
rekenkamer voor de gemeente Vught die voldoet aan de nieuwe 
wettelijke vereisten. Bij voorkeur in samenwerking met één of meerdere 
gemeenten. Er wordt een publiek debat gevoerd over de niet-
vrijblijvende aanbevelingen van de rekenkamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën 
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1. Leefbaarheid versterken door specifiek woningen te bouwen voor 

jongeren en senioren. 

2. Vrachtverkeer verminderen in de Lambertusstraat. 

3. Behoud voorzieningenniveau b.v. supermarkt. 

4. Promotie Cromvoirt als locatie voor (dag)recreatie: B&B en 

campings, uitvalsbasis voor wandel- en fietsroutes. 

5. Verslavingspreventie zoals b.v. Herstelvoirt. 

6. Tijdig oplossingen bedenken voor parkeerproblemen bij KLM-

Open. 

7. Spreekuur wethouders in Battle Axe. 

8. Dorpsraad instellen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Minder vrachtverkeer door de Torenstraat. 

2. Tijdige ontwikkeling nieuwe locatie voor woningbouw bijv. Raamse 

Oevers. 

3. Promotie Helvoirt als Vincent van Goghdorp; ook door naam 

tunnel en bushalte.  

4. Herbestemming Dr. Landmanschool/inbegrepen passende 

oplossing oefenlokaal harmonie. 

5. Vernieuwen accommodatie van VV Helvoirt. 

6. Nieuwe beschermingsvloer HelvoirThuis. 

7. Treinstation. 

8. Behoud bestemming horecavoorziening locatie De Keizer. 

9. Campagne voor 30km in bebouwde kom.   

10. Spreekuur wethouders in HelvoirThuis. 

11. Raadpleging onder inwoners naar uitbreiding weekmarkt en 

locatie weekmarkt (bij de Inbreng - kerkplein - Vincent van 

Goghplein). 

 

 

 

 

 

Actiepunten Cromvoirt Actiepunten Helvoirt 
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1. Inhaalslag betaalbare woningen. 

2. Alternatief voor N65-oprit Heikantstraat/ Olmenlaan. 

3. Uitdiepen IJzeren Man. 

4. Voetpad langs de Vijverbosweg. 

5. Campagne voor 30km in bebouwde kom Vught, met uitzondering 

van de stroomwegen. 

6. Spreekuur wethouders in wijkcentra. 

7. Zoeken naar een betere fasering stalen noodbrug N65. 

8. Professionele kunst bij de Speeldoos behouden. 

9. Gebruik Jongerencentrum Elzenburg ook voor andere 

doelgroepen.    

10. Bewoners van instellingen (b.v. Zorgpark Voorburg) moeten. 

gezien en behandeld worden als inwoners van de gemeente. 

11. Eerste aanpak van aardgasloze huizen in bijv. Vughterhage, etc. 

12. Betere fietsenstalling bij Moleneindplein en Marktveld. 

13. Beter openbaar vervoer voor Vught-Zuid. 

 

 

 

 

 

 

14. Inlooppunt Rijksinfra. 

15. Eenduidigere voorrang-geen voorrang visualisering bijv. kruising 

van Voorst tot Voorststraat & Helvoirtseweg. 

16. Passende bedrijvigheid organiseren op Reinier van Arkel, waarbij 

ook startende ondernemers een kans krijgen. 

17. De gedenkplaats Haaren (Haarendael) betrekken bij de promotie 

van Nationaal Monument Kamp Vught. 

18. Raadpleging onder inwoners naar definitieve locatie weekmarkt 

(Moleneindplein of Centrum). 

19. Verslavingspreventie zoals b.v. Herstelvoirt. 

20. Maatschappelijke stage herinvoeren bij Maurick College. 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten Vught 



Cromvoirt+Helvoirt+Vught


