
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen Sterk 
 

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 
 



Samen Sterk  Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

 

Inleiding 
 
CDA Waalre streeft naar een samenleving waar iedereen meedoet, ongeacht afkomst, religieuze 
opvattingen en culturele verschillen. Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, waarin iedereen 
zijn of haar steentje bijdraagt. Voor het CDA staat de toekomst van mensen centraal, met oog voor 
ieders individueel belang. CDA Waalre is er voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, 
voor de samenleving en voor de toekomst van onze kinderen. 

De overheid heeft slechts een beperkte taak in het bevorderen van het samenleven van mensen. Veel 
dingen kunnen mensen zelf oplossen, of met hulp uit hun directe omgeving. Als dit niet kan, moet de 
gemeente er zijn om de ondersteuning te bieden die nodig is; de samenleving op menselijke maat.  

Kortom: de samenleving zijn we samen, ouderen en jongeren, alleenstaanden en gezinnen. 

 

Ons programma ‘Samen Sterk’ heeft de volgende vijf thema’s: 

1 Sterke samenleving  

2 Familie en gezin 

3 Zorg voor elkaar 

4 Waarden en traditie 

5 Duurzaamheid en Eerlijke economie 

 

 
 

Programma opgesteld door: 
Philip van Gils 
Suzan van de Goor-Gelens 
Alexander van Holstein 
Karen Rigterink 
Pieter Jan van der Zaag 
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1 Sterke samenleving 
 

1.1 Ruimte voor initiatieven inwoners 

Een sterke Waalrese samenleving is belangrijk en inwoners spelen hier een grote rol in. Samenleven 
doen we tenslotte samen. CDA Waalre vindt het belangrijk om initiatieven te steunen. Wij geven 
hiervoor ruimte, waarbij de gemeente de partner is en de voorwaarden schept voor het initiatief. Wij 
denken in kansen in plaats van belemmeringen. 

Voor de komende periode: 
• Samen vieren we de Dag van Waalre: een evenement in en rondom het Huis van Waalre. Bij 

de organisatie werken we samen met de verenigingen. 

• Buurtfeesten mogelijk maken en ondersteunen. 

• Slecht-weer-verzekering opnemen in ondersteuningsaanbod voor lokale evenementen. 

• Behouden van meerjarige evenementenvergunningen; we streven naar een goede verhouding 
tussen de noodzakelijke (veiligheids)eisen en de regeldruk.  

• Het Huis van Waalre blijft, eenmaal per maand, gratis opengesteld voor een Waalrese 
vereniging. Zij kunnen zich op die manier presenteren aan de inwoners.  

 

1.2 Verenigingen en vrijwilligers 

Vrijwilligers en verenigingen vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze 
wijken en buurten. Zij verdienen ondersteuning. 
CDA Waalre vindt dat de gemeente veel kan doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te 
maken. Vrijwilligers maaien het gras, trainen de kinderen, zorgen dat de vereniging bestuurd wordt. 
Kortom: zij zijn de drijvende kracht achter verenigingen. 

Voor de komende periode: 
• Stel de gemeentelijke lichtkranten beschikbaar voor het werven van bestuursleden voor 

verenigingen. 

• De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligersorganisaties (sport, jeugdwerk, 
ouderenwerk, scholen en bibliotheek) moet gratis zijn. 

• Omgangsvormen (normen en waarden) worden onder de aandacht gebracht van 
verenigingen. Verenigingen hebben aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. 

• Geen leges heffen bij evenementenvergunning, loterijvergunning en horecaontheffing voor de 
evenementen van verenigingen met een niet-commercieel karakter. 

• Een subsidieregeling ter hoogte van de WOZ-belasting voor clubhuizen en 
verenigingsaccommodaties. 

• Blijven ondersteunen van niet-commerciële initiatieven door onder andere afvalbakken en 
dranghekken gratis beschikbaar te stellen. 

• Waalrese niet-commerciële evenementen krijgen een aangepaste prijs voor gebruik van de 
reclameborden (driehoeksborden). 
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1.3 Bewegen en welzijn 

Sport en bewegen vormen naast gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve 
gezondheidszorg. CDA Waalre vindt bewegen belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een 
gezond leven. Daarnaast heeft sport ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt 
mensen weerbaar. Bewegen is veelzijdig, het kan in verenigingsverband maar ook individueel in de 
openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen.  

Voor de komende periode: 
• Binnensportverenigingen betalen voor gebruik van de sporthallen geen commerciële 

huurtarieven.  

• Zowel Aalst als Waalre beschikken over goede sportfaciliteiten zodat sport voor iedereen 
bereikbaar en toegankelijk is. 

• De sportfaciliteiten moeten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een 
beperking (VN-verdrag). 

• Naast de KWIEK-beweegroute in Aalst, komt er ook een KWIEK-route in Waalre-dorp en in 
het Burgemeester Ossepark. 

1.4 Goede bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor een sterke samenleving. Het CDA Waalre vindt het 
belangrijk dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Vervoer stelt mensen in staat om deel 
te nemen. CDA Waalre kijkt hierbij zowel naar openbaar vervoer als naar andere alternatieven. Het 
Huis van Waalre moet vanuit alle wijken per fiets en te voet goed en veilig bereikbaar zijn. CDA 
Waalre wil zo min mogelijk gecombineerde fiets- en voetpaden, zoals nu de Willibrorduslaan. 

Voor de komende periode: 
• Parkeren in de gemeente Waalre blijft gratis.  

• Bij het aanleggen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding tussen 
Eindhoven en Valkenswaard wordt gezorgd voor overdekte fietsenstallingen en voor 
voldoende parkeerplaatsen bij de HOV-haltes. 

• We starten een proef vanuit de participatiewet met een vrijwillige chauffeursdienst naar het 
Huis van Waalre. 

• Wandel- en fietspaden zijn bladvrij, schoon en veilig verlicht. 

• Goed onderhouden straten en plantsoenen zijn vanzelfsprekend. 

• Alle doorgaande fietspaden worden opgenomen in de strooiroutes. 

• Fietspaden moeten logisch doorlopen, zonder haakse bochten. CDA Waalre wil dat de ligging 
van de huidige fietspaden tegen het licht gehouden wordt en indien nodig aangepast. 

• Bij het uitwerken van de centrumvisie Den Hof wordt dit winkelcentrum beter bereikbaar vanaf 
de Eindhovense weg.  

• Evaluatie van de proef met de ‘Voldijnpas’ en onderzoek naar nieuwe combinaties van 
doelgroepenvervoer. 

• Waalre ondersteunt regionale proeven (bijvoorbeeld van de Metropool Regio Eindhoven) voor 
de inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om de regio bereikbaar 
te houden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we smart mobility. 
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1.5 Voldoende betaalbare woningen 

Wonen is een basisbehoefte, zowel de soort woning als de leefomgeving. De woonwensen van de 
inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Waalre is de ‘living room’ van Brainport en wordt 
al jaren aangewezen als mooiste woongemeente van Zuid-Nederland. Het CDA Waalre wil wonen in 
Waalre voor iedereen mogelijk houden. 

Voor de komende periode: 
• CDA Waalre wil dat betaalbaar wonen in Waalre ook mogelijk blijft voor starters, 

alleenstaanden, gezinnen en ouderen. 

• Bouw voldoende toegankelijke en betaalbare woningen, bijvoorbeeld voor senioren, op 
loopafstand van de winkels. 

• Bij uitbreidingslocaties is een mix van woningtypen gewenst. 

• Bij nieuwbouwprojecten is 15% van de woningen sociale woningbouw. 

• Stimuleer collectief particulier opdrachtgeverschap voor iedereen, zowel voor starters als voor 
ouderen. 
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2 Familie en gezin 
 

2.1 Lokale toegankelijke zorg 

Als mensen een steuntje in de rug nodig hebben, is het belangrijk dat dit goed gebeurt. CDA Waalre 
vindt dat iedereen de zorg moet krijgen die hij nodig heeft. We gaan uit van de eigen kracht in 
combinatie met de omgeving. Voor noodzakelijke ondersteuning moet de drempel passend zijn. Lang 
wachten op ondersteuning is niet acceptabel. 

Voor de komende periode:  
• Evalueer het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) als onderdeel van de gemeente. Is 

dit inderdaad de goede toegang tot de (jeugd)zorg die we voor ogen hebben. Onderzoek of 
het mogelijk is het CMD bij de huisartsen te plaatsen, in de scholen en bij het 
consultatiebureau. 

• Behoud van het PlusTeam als voorkeursaanbieder van tweedelijns zorgprofessionals. 

• Zorg voor een overzicht van de erkende lokale zorgaanbieders. Maak een gemeentelijke 
lokale zorgkaart, toegankelijk via de gemeente. 

• De regeling voor huishoudelijke hulp wordt aangepast aan de landelijke regeling voor de eigen 
bijdrage. 

 

2.2 Jongeren en kinderen in onze samenleving 

Met het grootste deel van onze jongeren gaat het goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op 
school, hebben een rijk sociaal leven en zijn gelukkig. CDA Waalre vindt het belangrijk dat jongeren 
moeten mee kunnen praten. CDA Waalre vindt laagdrempelige toegang tot de jeugdzorg belangrijk 
om de jongeren waar het wat minder mee gaat te ondersteunen. 

Voor de komende periode: 
• Jeugdzorg moet dichtbij worden georganiseerd en goed toegankelijk zijn voor kinderen die dat 

nodig hebben. Wij vinden wachtlijsten in de jeugdzorg niet acceptabel. 

• Het lokale consultatiebureau is bij uitstek een mogelijkheid voor het inzetten van 
laagdrempelige (preventieve) zorg. Onderzoek op welke wijze gemeente en 
jeugdgezondheidszorg hier (nog) beter samen op kunnen trekken. 

• Het leerlingenvervoer dient er op gericht te zijn dat leerlingen zelfstandig of onder begeleiding 
naar school fietsen. Als zelf fietsen niet kan, moet er een goed geregeld alternatief zijn, 
ruimhartig maar wel met een afstandscriterium. 

• Organiseer in overleg met de scholen een jeugdraad die meepraat en adviseert. 

• Na kennismaking met verenigingen via bijvoorbeeld Sjors Sportief worden ouders actief 
gewezen op de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden voor gezinnen met een laag 
inkomen. 
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2.3 Kindvriendelijke buurt 

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende 
leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA Waalre vindt het belangrijk dat 
kinderen buiten kunnen spelen. Samen spelen is belangrijk, buitenlucht is gezond en beweging draagt 
bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten 
spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. 

Voor de komende periode: 

• Houdt bij inrichting van de openbare ruimte rekening met speelvoorzieningen in de wijk.  

• Kinderen mogen spelen in de openbare ruimte, met name in de natuur. We hebben prachtige 
bossen in onze gemeente en daar moeten kinderen mogen spelen. 

• Zorg voor veilige schoolroutes, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen lopen of 
fietsen, bijvoorbeeld door het instellen van een parkeerverbod rondom de scholen, 
oversteekbaarheid van drukke doorgaande wegen zoals de Juliana de Lannoylaan en de 
Bergstraat. 

• Breng oranje knipperlichten aan bij zebrapaden op de drukke doorgaande wegen en richt 
rotondes en oversteekplekken zo in dat ze veilig zijn voor fietsers en voetgangers. 

• Voorkom sluipverkeer en maak dit fysiek onmogelijk tijdens de spits. 

• Richt wegversmallingen zo in dat fietsers niet platgeperst worden door het autoverkeer. 

• Auto’s zijn te gast in 30 km-zones, richt deze zones daarop in en handhaaf de snelheid.  

 

2.4 Onderwijskeuze 

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Hoewel de 
invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, vindt CDA Waalre kwalitatief 
goed onderwijs belangrijk. Voor kinderen van nul tot twaalf jaar moet een passende onderwijsvorm en 
opvang beschikbaar zijn. 

Voor de komende periode: 
• Koester de diversiteit van het basisonderwijs in Aalst en Waalre. We geven ouders keuze uit 

verscheidenheid en eigenheid. 

• Stel eigentijdse schoolgebouwen ter beschikking ook als de scholen tegen of onder de 
opheffingsnorm zitten. 

• CDA Waalre ziet ruimte voor een dependance van de Internationale School in Waalre. 

• In beide kernen is zowel goede voorschoolse opvang als buitenschoolse opvang beschikbaar. 
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3 Zorg voor elkaar 
 

3.1 Persoonlijke kracht van mensen 

CDA Waalre gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we 
rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen. Dat vergt 
geen algemene regels, maar steeds maatwerk. Hulp en hulpmiddelen moeten beschikbaar zijn als die 
nodig zijn. Voor de aanvrager moet duidelijk zijn, hoe lang het gaat duren voor de hulp beschikbaar is. 
Als je bijvoorbeeld je heup breekt, is het nodig om snel praktische ondersteuning te krijgen. 

Voor de komende periode: 
• Het repaircafé is een goed voorbeeld van het benutten van persoonlijke kracht van mensen 

en moet behouden blijven. 

• Geef geen bemoeizorg aan inwoners die hun zaken zelf goed kunnen regelen, maar bied 
zorg aan wie dit nodig heeft. 

• Als je hulp aanvraagt, heb je als oudere en als jongere één contactpersoon bij de gemeente. 
Die moet snel duidelijk maken wanneer je hulp of hulpmiddelen krijgt. 

• Als je uit het ziekenhuis komt en tijdelijk minder mobiel bent, wordt er snel een lokale 
vrijstelling voor invalide parkeren afgegeven. 

• CDA Waalre vindt het belangrijk dat ook senioren digitaal vaardig zijn. Samen met de 
seniorenverenigingen en bibliotheek kijken we naar passende cursussen. 

• Samen met de bibliotheek organiseren we een taalcafé om taalvaardigheid te bevorderen. 

 

3.2 Omzien naar elkaar 

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen die zorg 
nodig hebben willen dit zo goed en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Door zorg 
dichtbij huis te organiseren en te versterken kunnen mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen 
leven houden. 

Voor de komende periode: 
• Geef voorlichting over burenhulp, bijvoorbeeld elkaars stoep vegen, dakgoot leeg maken enz. 

Stimuleer onderling contact in straten en wijken via bijvoorbeeld WhatsApp groepen of via 
‘Goed voor mekaar’. Als je elkaar kent is het tenslotte makkelijker om elkaar te helpen. 

• Ondersteun mantelzorgers voor thuis verblijvende patiënten met maatregelen, middelen en 
voorlichting, zoals bijvoorbeeld Neffe de Kerk en de Prachtdag. 

• Informeer tijdens het Keukentafelgesprek over de mogelijkheden voor het gebruik van 
domotica.  

• Evalueer de toegevoegde waarde van de organisaties ‘GOW Welzijnswerk’ en ‘LIAC Waalre’ 
bij de begeleiding van ouderen. 

• CDA Waalre wil in het kader van Dementievriendelijke gemeente in gesprek gaan met de 
supermarkten zodat het personeel getraind wordt in het omgaan met (licht)dementerende 
inwoners. 

  



Samen Sterk  Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

8 

3.3 Aanpak eenzaamheid 

Eenzaamheid is een probleem in de Nederlandse samenleving, waar we in Waalre ook mee te maken 
hebben. Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een 
kwetsbare groep. Om eenzaamheid tegen te gaan wil CDA Waalre inzetten op het versterken van 
bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren zich hierbij aan te sluiten. 

Voor de komende periode: 
• Organiseer samen met ouderenverenigingen gezellige (eet)punten. 

• Stimuleer deelname aan activiteiten zoals voorleesclubs en handwerkclubs. 

• We starten een project waarbij we inwoners aan elkaar koppelen zodat ze steun aan elkaar 
kunnen hebben. 

• Bieden we samen met de seniorenverenigingen inwoners, bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, een informatiepakket aan waarin zij worden opgeroepen hun 
talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.  

 

3.4 Meedoen voor iedereen 

CDA Waalre vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in en aan de samenleving. Rijk en arm. 
Kinderen, die de kans moeten krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de 
maatschappij. Ouderen, die zo lang mogelijk mee willen doen. Vluchtelingen met een verblijfsstatus of 
expats. Meedoen, ook als je een financiële of fysieke beperking hebt. 

Voor de komende periode:  
• Onderzoek mogelijkheden om via de verenigingen extra kaarten te krijgen voor lokale 

evenementen zoals georganiseerd door harmonieën of carnavalsverenigingen en op welke 
wijze die beschikbaar gesteld kunnen worden. 

• CDA Waalre stimuleert dat actiekaarten en -producten van de supermarkten ook bij de 
Voedselbank of via de Stichting Leergeld beschikbaar komen. 

• Richt de openbare ruimte zo in dat deze ook voor mindervaliden begaanbaar is; ga jaarlijks 
met ervaringsdeskundigen naar de drukbezochte plekken in het dorp om hindernissen voor de 
toegankelijkheid te signaleren; Zorg dat deze hindernissen opgelost worden. Hierbij gaan we 
uit van het VN-verdrag. 

• De Meedoen regeling blijft in stand zodat ook mensen met een laag inkomen kunnen sporten 
of lid kunnen zijn van een muziekvereniging. 
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3.5 Werk en voorkomen armoede 

Met de participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toeleiden naar werk. 
Het CDA Waalre zet zich in voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is 
belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Schulden en armoede belemmeren 
kansen op de arbeidsmarkt.  

Voor de komende periode: 
• Stel werkervaringsplaatsen en -stages verplicht voor mensen met een uitkering; onderzoek of 

het mogelijk is hier een (digitale) marktplaats voor op te richten.  

• Thuiszitten vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt. Organiseer bemiddeling voor 
bijstandsgerechtigden naar vrijwilligerswerk vanuit de gemeente. 

• Organiseer voor nieuwkomers taalcursussen en inburgering in de eigen gemeente. 

• Zet vanuit de participatiewet een chauffeursdienst op om mensen van Aalst naar Waalre en 
naar het Huis van Waalre en terug te vervoeren. 

• CDA Waalre vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het Netwerk Waalre 
Schuldenvrij, samen met partners zoals het Diaconaal Noodfonds, Burgerschuldhulp, Stichting 
Leergeld en de Voedselbank. 
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4 Waarden en traditie 
 

4.1 Kunst, cultuur en muziek 

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke 
ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Daarom vindt 
CDA Waalre het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek, het 
kijken naar en maken van kunst en voor het lezen beschikbaar blijven.  

Voor de komende periode: 
• Voer de individuele leerlingensubsidie voor muziekonderwijs weer in, bijvoorbeeld door 

‘Muziek in de klas’ aan te bieden. Dit komt in plaats van de subsidie aan het 
Jeugdcultuurfonds, omdat deze subsidie vrijwel niet wordt gebruikt.  

• Het Waalres Museum blijft samenwerken met de scholen in het project ‘Kijken naar kunst’. 

• Stel lokale kunstenaars en schilderclubs in de gelegenheid te exposeren in het Huis van 
Waalre, in samenwerking met het Waalres Museum. Zo geven we inwoners een extra 
platform om hun creativiteit te laten zien. 

• Stel de grote zaal in het Huis van Waalre beschikbaar voor de muziek- en dansverenigingen. 
Nodig maandelijks een vereniging uit om een voorstelling te geven en zich zo aan de 
inwoners te presenteren. 

• Organiseer een Kunstbiënnale in het Burgemeester Ossepark of in het park achter het Huis 
van Waalre. 

 

4.2 Erfgoed en monumenten 

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. Het CDA 
Waalre hecht in het bijzonder waarde aan de lokale monumentale panden, de molen en de kerken. 
Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang. Lokale identiteit en cultuur moet je 
behouden en koesteren. 

Voor de komende periode:  
• Zorg in overleg met de eigenaren dat monumenten aangelicht worden. Dit draagt bij aan de 

uitstraling van Waalre als mooiste woongemeente van Zuid-Nederland. 

• Maak samen met de gemeentelijke monumentencommissie een monumentenfietsroute. 

• Ontwikkel een Molenbiotoop rondom de Aalstermolen. Bij de molenbiotoop is de ruimte die vrij 
wordt gehouden voor een goede windvang van cruciaal belang. Daarnaast staat met name de 
zichtbaarheid van de molen centraal. 

• Wij ondersteunen de stichting Waalres erfgoed zodat ze publicaties kan uitgeven. 

• Houdt de leges voor monumentenvergunningen zo laag mogelijk. 

• Stel monumentale panden met asbest dakbedekking vrij van leges bij vergunningsaanvraag 
voor sanering. 

• Voer opnieuw een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten in. 
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4.3 Burgerschap en de Kracht van Waalre 

Burgerschap bestaat uit het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving. CDA Waalre vindt 
het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is dat burgerschap rechten geeft, maar ook plichten met zich 
mee brengt. Binnen de Kracht van Waalre geven we ruimte aan inwoners om hun buurt (mee) vorm te 
geven. Dit vraagt een andere houding van zowel gemeente als lokale politici: meer loslaten. 
Toegankelijke, gastvrije gemeentelijke dienstverlening moet een vanzelfsprekendheid zijn.  

Voor de komende periode: 
• De lokale democratie biedt mensen volop de kans hun burgerschap te tonen. Wij staan voor 

meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers. Het gemeentebestuur is 
een partner, geeft ruimte en schept voorwaarden voor het initiatief. 

• We starten een proef met een burgerbegroting: binnen de begroting 2019 wordt een 
wijkbudget gemaakt dat inwoners zelf kunnen besteden. 

• Samen met alle verenigingen vieren we de Jaardag van Waalre: een evenement in en rondom 
het Huis van Waalre. Hier vieren we de Kracht van Waalre. 

• Laat de jeugdraad en seniorenraad actief meepraten. 

• We zetten alle kampioenen op sociaal, cultureel en sportgebied jaarlijks in het zonnetje, 
bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Dag van Waalre. 

• We voeren samen met de vrijwilligerscommissie een jeugdlintje in, voor jeugdigen die een 
uitzonderlijke prestatie neerzetten of zich op een uitzonderlijke en belangeloze manier inzetten 
voor de samenleving en de medemens. 

 

4.4 Onze bossen, beekdalen en heide 

Waalre als groenfontein aan de rand van het stedelijk gebied van Eindhoven. Zo beleven de inwoners 
onze mooie 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. 

Voor de komende periode: 
• We maken bos, heide en beekdalen beleefbaar door wandelpaden te verbinden tot 

wandelroutes, mogelijk in samenwerking met het IVN. 

• We bevorderen de aanleg van een nieuwe mountainbike route.  

• Kinderen mogen spelen in de openbare ruimte, met name in de natuur. Daarom wijzen we 
speelzones aan in de bosranden. We hebben prachtige bossen in onze gemeente en daar 
moeten kinderen mogen ravotten. 

• De bijzondere bomenlijst wordt geëvalueerd en aangevuld met belangrijke bomen en 
bosschages. 

• We zorgen dat er gezwommen kan worden in de Meeris (Gat van Waalre). 

• We houden vast aan de eerder opgestelde gebiedsvisie voor de westrand van Waalre. Wij 
vinden dat aan die kant niet verder gebouwd mag worden en dat er zo een bufferzone richting 
’t Loon blijft. 
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5 Duurzaamheid en Eerlijke economie 
 

5.1 Bedrijvigheid en levendigheid in de kernen 

De aantrekkelijkheid van Aalst en Waalre als woonplaats wordt in belangrijke mate medebepaald door 
de ontsluitingswegen en de nabijheid van gevarieerde en kwalitatief goed uitgeruste winkels. Ook de 
vele cafés, restaurants, sportvoorzieningen en lokale evenementen dragen bij aan een levendige en 
vitale dorpsgemeenschap. 

Voor de komende periode: 
• CDA Waalre wil een divers en kleinschalig winkelaanbod behouden. 

• Gratis parkeren in de directe nabijheid van de winkels willen we behouden. 

• Zichtlijnen op het winkelaanbod zijn in de ogen van CDA Waalre heel belangrijk voor 
voldoende aanloop. De bestaande muur in Aalst langs de Eindhovenseweg moet aangepakt 
worden en het bebouwen van de driehoek in Waalre lijkt ons een stedenbouwkundige misser. 

• Het herinrichten van Winkelcentrum Den Hof wordt snel aangepakt, met aandacht voor 
veiligheid, water en groen. 

• Bij de winkelcentra en bij de restaurants maakt de gemeente de aanleg van snelle elektrische 
laadplaatsen mogelijk. 

• Zorgen voor spreiding van (concurrerende) evenementen zien wij als taak van de gemeente. 

• De komende periode wordt een alternatieve evenementenlocatie aangewezen en 
verkeersontsluiting hiervan mogelijk gemaakt. 

 

5.2 Waalre binnen Brainport 

Waalre is strategisch gelegen in de Brainportregio. Het is een aantrekkelijke woongemeente op 
fietsafstand van economisch succesvolle werkgevers zoals ASML en de bedrijven op de High Tech 
Campus. Waalre is gericht op het stedelijke gebied en is als het ware de ‘living room’ van Brainport.  
Voorzieningen zoals de IJsbaan, het Parktheater, de natuur, de verschillende culturele en sportieve 
evenementen in het gehele Stedelijke Gebied Eindhoven zijn hiervoor belangrijk. 

Voor de komende periode: 

• CDA Waalre wil leeglopende bedrijventerreinen zoals ‘de Voldijn’ omvormen naar 
woningbouwlocaties. 

• Fietsverbindingen met al onze buurgemeenten dienen vanuit de fietser te worden ontworpen.  

• We spannen ons in om het NS-station in Eindhoven bereikbaar te houden. 

• We zetten ons voor wandelaars, fietsers en ruiters aantrekkelijke Waalrese buitengebied op 
de kaart.  

• CDA Waalre vindt dat de leefbaarheid van de regio voor wonen, werken en recreëren door 
aanwezigheid van het vliegveld niet verder aangetast mag worden en zet zich hier samen met 
de andere gemeenten rondom Eindhoven Airport voor in.  

• Wij vinden dat er tussen 23:00 uur en 7:00 uur niet gevlogen mag worden vanaf Eindhoven 
Airport om iedereen een goede nachtrust te geven. 
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5.3 Anders verlichten en verwarmen 

Ook de samenleving in Waalre zal een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie. Een 
combinatie zijn van een lager energieverbruik en minder gebruik van fossiele brandstoffen is volgens 
CDA Waalre hiervoor nodig. Voor onze inwoners is comfortabel wonen het uitgangspunt. 

Voor de komende periode: 
• Informeren van inwoners en de aanwezige kennis in onze Waalrese samenleving mobiliseren 

door het faciliteren van Waalre Energie Lokaal (WEL) als lokale energiecoöperatie. 

• Omgevingsvergunningen die enkel zijn gericht op het isoleren van bestaande woningvoorraad 
(extra nieuwe schil) zijn vrijgesteld van bouwleges. 

• Nieuwbouwwoningen moeten energieneutraal en zonder gasaansluiting worden gebouwd. 

• CDA Waalre ziet warmtepompen in combinatie aanvullende maatregelen als een 
oplossingsrichting voor het verwarmen van bestaande woningen. 

• Zonneweides moeten op aangewezen plaatsen ook in het buitengebied mogelijk worden. 
Betrokkenheid en deelname door onze inwoners bij deze investeringsprojecten is hier steeds 
het uitgangspunt (crowdfunding en postcoderoos). 

• Mogelijkheden voor het opwekken van stroom door waterkracht op Dommel en Tongelreep 
naar voorbeeld van ‘Dommelstroom’ in Sint-Michielsgestel moet samen met het waterschap 
onderzocht worden. 

 

5.4 Ruimte voor regenwater 

Waterbewustzijn is voor CDA Waalre belangrijk. De weersomstandigheden lijken te veranderen, er 
valt meer regen in kortere periodes. Het opvangen en tijdelijk bergen van regenwater is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente.  

Voor de komende periode: 
• Verstening van tuinen is onwenselijk. Een combinatie van voorlichting en financiële prikkels 

moet waterbewustzijn bij onze inwoners vergroten.  

• Bij het inrichten van de openbare ruimte moet water de ruimte krijgen, waterberging kan 
gecombineerd worden met een extra groene omgeving. 

• Bij het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel willen we gebruik maken van sloten zodat 
water weer terug in het straatbeeld komt. 

• De bestaande overstortsituatie bij De Meeris (het gat van Waalre) is in onze ogen onwenselijk 
want wij willen dat er gezwommen kan worden in het Gat van Waalre. 
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5.5 Afvalinzameling 

Vanuit het principe dat onze generatie slechts rentmeester is van onze planeet moeten we als 
samenleving bewust met onze afvalstromen omgaan. CDA Waalre streeft naar een afvalbewuste 
gemeenschap en wil maatregelen simuleren om dat te realiseren. 

Voor de komende periode: 
• Wij willen voldoende afval/prullenbakken langs wandelroutes en bij bankjes om zwerfafval te 

voorkomen. 

• Glasbakken willen we vervangen door ondergrondse glascontainers want deze zijn deze zijn 
makkelijker door mindervaliden te gebruiken (VN verdrag). 

• De inzamelproef met de afvalfiets volgen we kritisch; onderzocht moet worden of andere 
vervoersmiddelen zoals elektrische busjes of vrachtwagens op waterstof efficiëntere 
gescheiden inzameling mogelijk maken. 

• Inzameling van plastic, metaal en drankkarton (PMD) willen we ook met behulp van een kliko, 
dit voorkomt zwerfafval bij kapotte zakken en het levert tijdens de ophaaldag een nettere 
openbare ruimte op. 

• In de herfst wordt tuinafval wekelijks opgehaald, daarnaast willen we de tuinkorven voor 
snoeiafval behouden.  

• Wij willen een kliko voor oud papier. Hierdoor worden vrijwilligers minder belast en het levert 
ook een betere kwaliteit van het papier op. 

• Wij willen dat (veilig) materiaal dat afgevoerd wordt, door inwoners meegenomen kan worden. 
Als bijvoorbeeld een speeltuin afgebroken wordt, kunnen de trottoirbanden zo hergebruikt in 
plaats van in de puinbreker. 

• Ongedierte wordt aangetrokken tot afval, rommelige plekken en dierenvoer. Inwoners zijn zelf 
verantwoordelijk om dit te voorkomen. De gemeente moet regelmatig voorlichting geven welke 
maatregelen er genomen kunnen worden. Als Inwoners toch ongedierte zoals ratten zien, 
moeten ze dit melden bij de gemeente. Als ongedierte een gevaar voor de volksgezondheid 
vormt, moet de gemeente actief overgaan tot bestrijden. 
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5.6 Gemeentefinanciën en Rentmeesterschap 

CDA Waalre vindt het vanzelfsprekend dat het huishoudboekje van de gemeente op orde blijft. 
Tegelijkertijd vinden we de houdbaarheid van de overheidsfinanciën erg belangrijk. Het grootste deel 
van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat we via de Rijksoverheid binnenkrijgen. Daarnaast 
krijgen we geld binnen uit lokale heffingen en belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, OZB en de 
toeristenbelasting. 

Voor de komende periode: 
• We streven regionaal gezien naar ‘gemiddelde’ woonlasten.  

• De komende jaren lijkt (bij ongewijzigd rijksbeleid) een belastingverhoging onvermijdelijk. 

• We zijn terughoudend met het creëren van bestemmingsreserves. 

• De tarieven van de afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn, zonder buitensporige 
opbouw van deze voorziening. 

• Bij de rioolheffing onderzoeken we of het tarief afhankelijk gemaakt kan worden van de 
omvang van het bebouwd oppervlak. 

• We zijn terughoudend bij het verstrekken van gemeentegaranties. 

• Waalre voert geen actief grondbeleid, we ontwikkelen zelf geen woningbouwprojecten.  

• Niet alle gronden hoeven in deze periode te gelde gemaakt te worden. In het kader van het 
rentmeesterschap is een grond-reserve een mooie spaarpot voor later.  
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Wilt u meer weten over CDA Waalre? Kijk op de website www.cda.nl/Waalre 

e-mail cdawaalre@gmail.com 

twitter CDA_Waalre 

facebook CDAWaalre 
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