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Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van het CDA-Bladel. Tijdens onze 

brainstormavonden die we in ieder dorp hebben gehouden werd ons meegeven dat de 

lokale politiek beter zichtbaar moet zijn. Wij hopen met een periodieke nieuwsbrief 

deze zichtbaarheid te vergroten, naast onze activiteiten op social media en in de 

PC55. 

Brainstorm avonden  

In totaal zijn er tijdens de brainstorm avonden meer dan 30 A3 

vellen volgeschreven met meer dan 200 ideeën. De ideeën die we in 

meerdere dorpen zagen terug komen hebben we in ons 

conceptverkiezingsprogramma opgenomen. De ideeën die specifiek 

voor een bepaalde kern waren zien jullie hoogstwaarschijnlijk terug 

in onze kernen folders, die een week of 3 voor de verkiezingen in de 

brievenbus belanden. We willen iedereen die zijn bijdrage heeft 

geleverd op deze avond heel erg bedanken. 

Waar zijn we de afgelopen periode mee bezig geweest? 

Lange Trekken: Na een stevig debat in de gemeenteraad afgelopen zomer heeft het 

college heroverwogen om CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) toe te 

passen op het stuk bouwgrond aan de Lange Trekken in Bladel. Ongeveer de helft van 

de grond, circa 50 woningen, wordt opengesteld voor CPO. De rest van het perceel 

wordt gevuld door de woningstichting en de gemeente zelf. CPO verenigen kunnen 

zich bij de gemeente melden t/m 28 februari.  

Jongeren in Nood: CDA Tweede kamerlid Inge van Dijk is voor de verkiezingen in 

gesprek geweest met Jongeren In Nood. Toen is afgesproken dat ze na de tweede 

Kamerverkiezingen terugkwam om bijgepraat te worden over hun plannen. Dat 

gesprek heeft inmiddels plaats gevonden en Inge neemt de onderwerpen mee naar 
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Den Haag. Als CDA Bladel zijn wij blij dat Jongeren In Nood in Casteren bij het Plan 

Kerkeneind Wagenbroeken aan de slag kan. Daarnaast zien wij ook kansen voor 

Jongeren In Nood bij De Lange Trekken.  

Tip Casteren: Project d’n Tip in Casteren loopt vertraging op. Dit komt omdat er nog 

geen ontheffing is om de aanwezige huismussen en vleermuizen te mogen verstoren. 

De procedure voor deze ontheffing is ontzettend stroperig en nodeloos ingewikkeld. 

De provincie is bevoegd gezag. We hebben hierover intensief contact met de 

gedeputeerden en CDA Statenleden van de provincie, tot nu toe echter niet met het 

gewenste resultaat. Dit is zeer frustrerend, vooral voor de deelnemers aan de CPO die 

staan te trappelen om te beginnen met bouwen. 

Update N284  

In de gekozen voorkeursvariant was een snel fietspad door het Heeleind in Bladel 

getekend. Op aandringen van de buurt en het CDA heeft het college een variant 

studie uitgevoerd om de locatie van dit snel fietspad te heroverwegen. Inmiddels is 

het onderzoek afgerond en ook met de buurt gedeeld. De variant, waarbij het snel 

fietspad door het Heeleind was ingetekend, kwam als slechtste uit de bus. Wij houden 

de vinger aan de pols. 

Ondernemers avond  

Als CDA Bladel vinden wij een goed ondernemersklimaat belangrijk. Daarom hebben 

wij in november een ondernemersavond georganiseerd bij Café het Buurthuis in 

Bladel. Tijdens deze avond zijn tweede kamerlid René Peters en statenlid Kees de 

Heer in gesprek gegaan met ondernemers uit de gemeente. Het gesprek ging vooral 

over de uitdagingen die op de ondernemers afkomen. Beide heren pikken hier dingen 

uit en bespreken dit weer in den Haag en Den Bosch.  

Uit dit gesprek is ook een afspraak gekomen met de ondernemersvereniging Bladel 

en we broeden nog op een avond met ondernemers uit de recreatieve sector. Vanuit 

MKB Hapert hebben we een brief ontvangen met punten voor in ons 

verkiezingsprogramma. Door in gesprek te blijven met onze ondernemers hopen wij 

het ondernemersklimaat optimaal te houden.  

Overlast jongeren 

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we als raad gesproken over de overlast 

van jongeren in Bladel. In de inbreng van ons raadslid Niels Beerens benadrukte hij 

de rol van de ouders van deze overlast gevende jongeren. Zonder dat ouders hun 

verantwoordelijkheid nemen, krijgen de politie en andere instanties deze problemen 

niet opgelost. Daarnaast gaf Niels, naast raadslid ook docent op het Pius X College, 

aan dat het overgrote deel van de jeugd van Bladel zich gewoon ‘normaal’ gedraagt 
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ondanks dat ze zich kapot vervelen door de corona maatregelen, dat moeten we 

blijven benadrukken.  

Wat gaat er de komende periode o.a. spelen in de Bladelse 

politiek? 

- Ontwikkelingen omtrent woningbouw 

- Evaluatie van de koopgarantconstructie na een motie van het CDA 

- Koppeling Egyptische poort met Kempenland (brug of tunnel) 

- Stand van zaken N284 

- Uitvoeringsprogramma klimaat en energie 2022 t/m 2025 

- Formatie CJG (Centrum jeugd en gezin) de Kempen 

- Voortgang MFA Hapert en krediet beschikbaar stellen gemeenschapshuis aan de 

markt in Bladel.  

Jaarvergadering 

Tijdens onze jaarvergadering is Niels Beerens verkozen tot lijsttrekker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In de andere bijlage in de mail het stukje uit 

de PC55 waarin Niels zich verder voorstelt. Op 4 januari vindt er een speciale 

ledenvergadering plaats waarop het verkiezingsprogramma en onze kieslijst wordt 

vast gesteld. Daarna zullen we onze kandidaten aan jullie voorstellen.  

Voor nu wensen wij iedereen een gezond 2022! 

 

CDA 



 
www.cdabladel.nl info@cdabladel.nl  

 
Raadsleden: Niels Beerens n.beerens@bladel.nl Pauline van den Heuvel 

p.vandenheuvel@bladel.nl Anjo van de Huygevoort a.vandehuygevoort@bladel.nl 
Marco Schoenmakers m.schoenmakers@bladel.nl Sjan Vervoort s.vervoort@bladel.nl 

 
 

Bladel 

 

 

 


