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CDA Waalre is er voor mensen die zich verantwoordelijk voelen 
voor elkaar en voor de samenleving en voor de toekomst van onze 
kinderen.
Voor iedereen: alleenstaanden, voor families en gezinnen; 
traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving.
 
De politiek heeft slechts een beperkte taak in het bevorderen van het 
samenleven van mensen. Heel veel dingen kunnen en zullen door 
mensen zelf opgelost worden. Wij waarderen de belangeloze inzet 
van de vele vrijwilligers in Waalre. 

Mensen willen daarbij niet bekneld raken in procedures en regels, 
maar willen wel blijken van erkenning en eventueel ondersteuning

CDA Waalre vindt het vanzelfsprekend dat het huishoudboekje van 
de gemeente op orde blijft, en dat de lokale lasten voor inwoners en 
bedrijven niet onevenredig mogen stijgen.

Het programma van CDA Waalre kent voor de raadsperiode 2014-
2018 de volgende zes thema’s:

1 Lokaal betrokken 
2 Leefbaarheid in de buurt
3 Zorg voor ouderen dichtbij huis
4 Ondernemers krijgen de ruimte
5 Kansen voor onze jeugd
6 Duurzaamheid verbeteren

1
Lokaal betrokken

CDA Waalre is lokaal betrokken en  luistert naar u. De eigenheid 
van Aalst en Waalre-dorp hoeven niet te worden prijsgegeven. 
Evenwicht tussen het lokale en regionale belang.

Samenleven doen we samen
CDA Waalre gaat uit van de eigen kracht van mensen die onderlinge 
solidariteit tonen naar hun directe omgeving. Wij willen de tendens 
van toenemende individualisering keren. Immers om je eigen kracht 
te ontplooien is ook zorg nodig, en een gevoel van veiligheid en van 
verantwoordelijkheid. We moeten rekening houden met elkaar.

Maatschappelijke initiatieven die er op gericht zijn om doeltreffend 
individuele hulp te bieden, moeten indien mogelijk worden 
ondersteund. 
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Scholing en educatie van alle inwoners binnen de gemeenschap 
heeft onze aandacht en waar nodig wil CDA Waalre de voorziening 
er van zeker stellen binnen het gemeentelijk beleid.

Vanuit deze uitgangspunten wil het CDA de komende raadsperiode 
er in ieder geval voor zorgen dat de gemeente behalve het leveren 
van bijdragen daadwerkelijk participeert in samenwerkingsvormen.

Gericht op u als burger
De gemeente Waalre moet dicht bij haar inwoners staan en heeft 
oog voor de collectieve en individuele belangen.

CDA Waalre vindt het belangrijk dat het college en de medewerkers 
zich goed kunnen verplaatsen in de positie van burgers en bedrijven 
in Aalst en Waalre. Zij kunnen en willen actief meedenken in het 
vinden van de meest passende oplossingen. 

De fractie van CDA Waalre levert hieraan een belangrijke bijdrage 
door niet de tegenstellingen te koesteren, maar nadrukkelijk steeds 
de onderlinge verbinding te zoeken. 

Waalre blijft een zelfstandige gemeente
Het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Waalre zorgt 
er voor dat de eigenheid van de lokale gemeenschap(pen) in zowel 
Aalst als in Waalre-dorp kan worden benut als kracht in een wereld 
van alsmaar toenemende schaalvergroting. 

Voor het CDA zijn er wel voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan binnen een zelfstandige gemeente:

•	 De gemeente moet een passend voorzieningenniveau 
bieden aan haar inwoners;

•	 De gemeente toetst haar eigen lokale beleid aan haar visie 
op de Waalrese samenleving;

•	 De gemeente zorgt voor een efficiënte uitvoering van haar 
taken;

•	 De gemeente heeft oog voor de regionale belangen voor wat 
betreft wonen, economische bedrijvigheid en verkeer. 

Vanuit  vertrouwen in onze eigen kracht en oorspronkelijkheid 
kunnen we regionaal samenwerken om het vestigingsklimaat van de 
regio Eindhoven te versterken. Wij zijn voorstander van het instellen 
van een vaste raadscommissie Regionale aangelegenheden en 
samenwerkingsverbanden, om zo de controlerende rol van de raad 
van Waalre te versterken.
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gaat ook om voorzieningen waar scholen, winkeliers, ondernemers, 
woningcoöperaties en burgers voor verantwoordelijk zijn. 
Voorzieningen moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
iedereen. Voorbeelden zijn voldoende parkeerplaatsen en goede 
bereikbaarheid te voet en met de fiets, maar ook de bereikbaarheid 
via de buurtbus.

Sociale veiligheid en verkeersveiligheid
Sociaal kapitaal is in ons dorp volop aanwezig dat bijdraagt aan de 
vitaliteit en leefbaarheid. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen 
elkaar kennen en elkaar (durven) aan te spreken. De gemeente zet 
haar subsidiebeleid in voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven 
die de samenhang en cohesie in de buurt versterken en zo ook de 
veiligheid bevorderen.

Vernieling door vandalisme is onacceptabel. Graffiti op muren en 
straatmeubilair wordt binnen een week na melding verwijderd en 
vernielingen worden binnen een maand hersteld. De overtreders, 
inclusief de ouders van jeugdigen, worden aansprakelijk gesteld voor 
de veroorzaakte schade. De herstelkosten worden op www.waalre.nl 
getoond. Rond de jaarwisseling worden drie opsporingsambtenaren 
(BOA’s) ingezet om vuurwerkoverlast te minimaliseren. Er worden 
boetes uitgeschreven voor het te vroeg afsteken van vuurwerk.

Verkeersveiligheid rond scholen 
vindt CDA-Waalre belangrijk. Verder 
dient het verkeersbeleid gericht 
te zijn op het bevorderen van de 
doorstroming van zowel het auto- als 
het fietsverkeer en het voorkomen 
van onnodig remmen en optrekken.  
Laat autoverkeer bij de N69 buiten 
de bebouwde kom wachten als dit 
de doorstroming via de groene golf 
verbeterd. Maak duidelijk zichtbaar 
welke snelheid er aangehouden moet 
worden om de verkeerslichten op 
groen te passeren. 

2
Leefbaarheid in de buurt

De gemeente bevordert goede voorzieningen in de buurt.  Zij 
zal actief samenwerking zoeken met al dan niet georganiseerde 
verbanden om te komen tot een veilige, schone en plezierige 
woonomgeving.

Woonomgeving
Wij verwachten dat de leefbaarheid en de waardering van de 
woonomgeving toeneemt als de openbare ruimte doordacht wordt 
ingericht en onderhouden. Denk hierbij concreet aan kwalitatieve 
groenvoorziening, robuust straatmeubilair, plaatsing lichtmasten. 
Betrek de inwoners hier actief bij. Bijvoorbeeld het stimuleren en 
meewerken aan plaatsing van kunstwerken op rotondes en markante 
punten in de gemeente. 
CDA Waalre is voorstander van het inpassen van de historische 
gevelelementen van het afgebrande raadhuis bij de nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling op die plaats.
Iedereen moet in de gemeente kunnen wonen. Voor starterswoningen 
en middel dure huurwoningen moet meer ruimte komen.

Voorzieningen voor iedereen
CDA Waalre wil bij het leveren van voorzieningen zowel de kosten 
als de kwaliteit van (samen)leven laten meewegen. Drie wijkcentra 
bieden ruimte aan sociaal culturele verenigingen en bevorderen de 
leefbaarheid van onze buurten. Een goed functionerend wijkcentrum 
wordt gedragen door vrijwilligers. 

Een inhoudelijke dialoog tussen maatschappelijke (vrijwilligers)
organisaties, waaronder Diaconaal noodfonds, en de Voedselbank 
met het dagelijks bestuur van de gemeente is noodzakelijk.

Het gaat bij de leefbaarheid in de wijken en buurten niet alleen 
om voorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het 
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Belangrijk is dat de winkelcentra, gemeenschapshuizen en 
sportcentra ook voor minder mobiele inwoners toegankelijk en goed 
bereikbaar zijn. 

Vanuit haar verantwoordelijkheid om te komen tot een goede 
ruimtelijke ordening wil het CDA in de woonvisie seniorenhuisvesting 
als speerpunt opnemen.

Welbevinden van senioren
Voor ouderen dient een passende, veilige en bovenal stimulerende 
woonvorm het uitgangspunt te zijn. De woon- en leefomgeving 
hebben immers een grote invloed op het welbevinden van ouderen. 
Het in samenwerking met de wijkcentra verzorgen van passende 
(dag)activiteiten is een uitstekend voorbeeld van laagdrempelige 
begeleiding ter bestrijding van vereenzaming en isolement. 
Wat CDA Waalre betreft levert juist de kleinschaligheid een positieve 
bijdrage aan structuur en herkenbaarheid en is het mede een factor 
voor geluk en het welbevinden.

3
Zorg voor ouderen dichtbij huis 

Samenleven vraagt zorg voor elkaar. Laten we onze ogen niet 
sluiten voor de oudere mensen om ons heen. Ouderen zijn van 
ons. Bevorder verantwoorde zelfredzaamheid. Ondersteun 
mantelzorgers en vrijwilligers Ouderen moeten in hun eigen 
vertrouwde omgeving prettig en veilig kunnen  wonen en de zorg 
kunnen ontvangen die nodig is.

Ouderen nemen deel aan de samenleving
Voor CDA Waalre is zelfstandigheid en deelname van ouderen aan 
de samenleving vanzelfsprekend. In sommige gevallen is (beperkte) 
aanpassing van de woonomgeving noodzakelijk. Het CDA ziet hierbij 
een belangrijke rol weggelegd voor de mantelzorgers, omdat deze 
bekend zijn met de specifieke problemen en kunnen bijdragen aan 
passende zorg. Velen zijn doorgaans graag bereid om voor ouders, 
vrienden of bekenden te zorgen en naar om te zien.

Als het nodig is, kunnen ouderen via het Centrum voor 
Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) van de gemeente rekenen 
op zorg door vrijwilligers en professionele verzorgers.

CDA Waalre is er voorstander van om samen met de 
seniorenorganisaties in Waalre (PVGE, Anbo, KBO, PCOB) tot een 
actief ouderenbeleid te komen.

Huisvesting voor senioren verbeteren
De bestaande zorgcentra binnen de gemeente Waalre zijn wat 
betreft opzet en huisvesting sterk verouderd. Wij zoeken actief mee 
naar ruimtelijke oplossingen, zodat inwoners tot op hoge leeftijd 
in Waalre zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en zorg 
ontvangen wanneer dat onvermijdelijk is.
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CDA wenst dat de gemeente medewerking verleent aan vrijwillige 
ruilverkaveling. De resterende agrarische bedrijven kunnen dan 
in het mooie landschap efficiënt werken en het vee kan volop 
weidegang genieten.

Ontwikkel toerisme als drager lokale economie
CDA Waalre vindt dat de lokale economie een impuls krijgt door 
Waalre aantrekkelijker te maken voor toeristen. Dit kan door het 
promoten van fiets- en wandelmogelijkheden. 
Het CDA staat positief tegenover initiatieven voor meer 
overnachtingsmogelijkheden. 
Verder denken we aan het toegankelijk maken van het Dommeldal 
en het Tongelreepdal voor wandelaars. CDA Waalre vindt dat de 
gemeente Waalre binnen haar mogelijkheden de toegankelijkheid 
van bos en landgoed moet bevorderen.

4
Ondernemers krijgen de ruimte

Winkeliers en bedrijven ruimte geven om succesvol te kunnen 
ondernemen. Ondernemers zijn belangrijk en mogen niet worden 
gehinderd door onnodige regels en te zware lasten.

Ondernemerschap bevorderen
Het CDA vindt het stimuleren van ondernemerszin en het bieden 
van voldoende ruimte aan (startende) ondernemers een belangrijke 
voorwaarde voor een gezonde lokale economie. De gemeente 
Waalre moet een heldere beleidsvisie ontwikkelen voor het 
stimuleren van de economische bedrijvigheid en de daarmee 
samenhangende werkgelegenheid. 
Wat betreft het CDA is in Waalre ruimte voor kleinschalige 
vergaderaccommodaties met een beperkte verkeersstroom.

Bij het aanbesteden van goederen en diensten door de gemeente 
Waalre dienen redelijke eisen met betrekking tot ervaring of 
financiële draagkracht te worden gesteld, zodanig dat waar mogelijk 
aan lokale en regionale ondernemers de opdracht kan worden 
gegund.

Versterk de economische structuur
Na aanleg van de nieuwe N69, wordt de Eindhovenseweg 
gereconstrueerd. Daarbij kan de centrumfunctie van Aalst verder 
worden versterkt. Het behoud van de weekmarkt op Den Hof is 
hier een onderdeel van omdat dit de aantrekkelijkheid van het 
winkelcentrum bevordert.

Oudere bedrijventerreinen in de gemeente Waalre, dienen 
aantrekkelijker te worden voor vestiging van kennisintensieve 
bedrijven. Onderzoek de mogelijkheid voor een 
bedrijfsverzamelgebouw voor startende innovatieve ondernemers.
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Jeugdparticipatie en speelruimte
Activiteiten voor de jeugd moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn 
voor alle kinderen. Waar mogelijk participeren ook jongeren in het 
vrijwilligerswerk.

CDA Waalre ondersteunt een actief minimabeleid om de kinderen 
van inwoners met een laag besteedbaar inkomen actief mee te 
laten doen aan alle activiteiten die goed zijn voor de ontwikkeling 
van kinderen. Sporten, lid van een vereniging, hobby, muziek, 
schoolreisjes. CDA-Waalre is voorstander van toereikende 
financiering.

Veilige speelruimte in zowel de woonwijken als in de natuur is 
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren. 
Bijvoorbeeld het voetbalveldje bij basisschool De Meent. Bij nieuwe 
ontwikkelingen is er oog voor speelruimte voor voldoende openbaar 
groen. 

5
Kansen voor de jeugd

Het CDA wil niet alleen goed basisonderwijs voor kinderen. Maar 
ook meer mogelijkheden voor sportieve en culturele ontwikkeling 
van de jeugd. Voor alle kinderen goede scholen, opvang, sport en 
muziekvoorzieningen.

Onderwijs en keuzevrijheid
De brede school Waalredorp (de Wilderen) wordt in de komende 
periode gerealiseerd. Het CDA-Waalre vindt het belangrijk dat er 
keuzevrijheid is in het type basisonderwijs en beschouwt het brede-
school-concept hiervoor als een belangrijke leidraad. 

De brede scholen moeten binnen onze gemeenschap een 
maatschappelijke rol gaan vervullen. Het overleg tussen betrokken 
deelnemers (zoals kinderopvang en bibliotheek) zijn wat het 
CDA betreft medebepalend voor de definitieve uitvoering van het 
schoolgebouw. 

Nieuwe taken in de Jeugdzorg
De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 
2015 is een grote nieuwe taak voor de gemeente. Het CDA volgt 
deze ontwikkelingen op de voet. Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit 
van de jeugdzorg leidend is. Goede voorlichting over gezonde 
leefwijze en de schadelijke effecten van alcohol-, drugsgebruik 
en roken is daarbij essentieel. Het CDA wil ervoor waken dat 
er kinderen tussen wal en schip raken. De jeugdzorg moet 
laagdrempelig toegankelijk blijven voor alle kinderen, die zorg nodig 
hebben.
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Het CDA streeft naar een afval-bewuste gemeenschap en wil 
maatregelen stimuleren om dat te realiseren. Zo zal CDA Waalre 
er naar streven dat verpakkingen zoals drinkkarton (melk- en sap-
pakken) afzonderlijk worden ingezameld. Het is de verwachting dat 
hiermee de lokale financiële lasten niet verder hoeven te stijgen.

Energiebesparing
Duurzaam bouwen is wat CDA Waalre betreft de  norm. 
Bij de bouw van nieuwe woningen is het ook van belang dat er 
toekomst- en levensloopbestendig wordt gebouwd. 
Er zal een actief beleid ontwikkeld moeten worden om de 
energielabels van de bestaande woningvoorraad te verbeteren.

De gemeente heeft wat betreft duurzaamheid een voorbeeldrol. 
Denk aan energiezuinig vastgoed. Openbaar groen is belangrijk 
en het onderhoud (denk aan onkruidbestrijding) dient duurzaam en 
efficiënt te gebeuren. Bij vervanging van straatverlichting zetten wij 
in op LED, verbetering van de straatverlichting vergroot het gevoel 
van veiligheid.

6 
Duurzaamheid verbeteren

Duurzaamheid moet een vast onderdeel zijn van al het 
gemeentelijke beleid. Het CDA wil die voor de komende generaties 
veilig stellen, onder andere door als gemeente Waalre zelf het 
goede voorbeeld te geven en in de regio het voortouw te nemen. Een 
energiezuinige en duurzame toekomst.

Bossen, vennen en heide
Waalre als groenfontein aan de rand van het stedelijk gebied van 
Eindhoven. Zo beleven de inwoners onze prachtige gemeente. Het 
is een plek waar het goed leven, wonen en werken is. Een plek waar 
het welzijn van mensen centraal staat en bevorderd wordt. Een plek 
die het dubbel en dwars waard is om te beschermen nu en in de 
toekomst. Ook volgende generaties moeten kunnen genieten van 
ons prachtig dorp.  Dit vereist evenwicht tussen het sociale-, het 
milieu- en het economische aspect. Het dorpse karakter van Aalst 
en Waalre dient behouden te blijven.

Verantwoord ondernemen
Ondernemers die zaken willen doen met de gemeente Waalre 
wordt gevraagd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
Daarbij wordt door de gemeente onder andere aandacht besteed 
aan milieuaspecten en het bevorderen van werkgelegenheid van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Afval
CDA-Waalre is voorstander van een milieustraat die minder ver weg 
ligt dan de huidige locatie, dit bevordert het laagdrempelig scheiden 
van afval. De bladkorven voor groen en tuinafval wil het CDA ook 
voor de toekomst als praktische voorziening behouden.
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