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Jaargang 1, nummer 2                                                                                                                                                      maart 2022 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het CDA-Bladel. Middels deze nieuwsbrief 
hopen wij onze zichtbaarheid als CDA Bladel te vergroten, naast onze activiteiten op 
social media en in de PC55. U bent natuurlijk ook altijd van harte welkom bij onze 
fractievergaderingen. Zie hiervoor de data op onze website www.cdabladel.nl  

Verkiezingsprogramma 

Op  20 februari jl. is het CDA Verkiezingsprogramma 2022-
2026 gepresenteerd. Dit was een groot succes. De 
kandidaten van CDA Bladel hebben de speerpunten uit het 
verkiezingsprogramma aangeboden aan diverse inwoners en 
ondernemers uit onze gemeente. Foto’s hiervan kunt u 
terugzien op onze facebookpagina CDA Bladel. 

Het verkiezingsprogramma kunt u lezen en downloaden 
vanaf onze website www.cdabladel.nl 

 

Waar zijn we de afgelopen periode mee bezig geweest? 
Sportparken  

In de afgelopen periode hebben we ingezet op 
verbetering van de grasmat van de sportvelden in onze 
gemeente. De eerste acties hiervoor zijn in gang gezet. 
Nu is het zaak om dit verder te monitoren. Daarnaast 
hebben we de afgelopen weken gesprekken gehad met 
vv Hapert over de mogelijkheid van een kunstgrasveld 
en met vv Netersel over mogelijkheden voor het 
sportveld in de toekomst. 
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N284, bezoek VWO-scholieren                                

Pius X-leerlingen Jesse van Bommel en Tuur 
Schellekens hebben een profielwerkstuk gemaakt 
over verbeteringen aan de N284. De bevindingen 
van hun onderzoek hebben zij gepresenteerd aan 
CDA Bladel. Wij gaan hun bevindingen meenemen in 
de verdere besluitvorming hierover. 

 

 

Motie Koopgarant 
Koopgarant is een regeling om (sociale) koopwoningen duurzaam betaalbaar en 
beschikbaar te houden voor starters en huishoudens met een laag of midden 
inkomen. CDA Bladel heeft een motie ingediend om Woningstichting de Zaligheden er 
toe te bewegen om in Hoogeloon, Casteren en Netersel het huidige aantal woningen 
met koopgarant te handhaven (en mogelijk zelfs uit te breiden). Op nieuwe 
woningbouwlocaties in Hapert en Bladel moeten ook koopgarantwoningen ontwikkeld 
worden. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. 

 

Gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel 

In de Raadsvergadering van 10 februari jl. is er door 
de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld 
voor realisatie van een nieuw gemeenschapshuis in 
het Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel. Een 
mooie kans voor Bladel en mogelijk nieuwe 
woningbouw op de achterblijvende locaties van Den 
Herd en de Praktijkschool.   

Bouwlocatie Bladel-West 

Onze wethouder, Fons d’Haens, heeft zich ingezet 
voor de realisatie van een nieuwe woonwijk aan de 
noordwestkant van Bladel. De woningen zijn nodig 
om de krapte op de woningmarkt te verminderen. 
Direct omwonenden zijn hierover met een brief 
geïnformeerd. Van Wanrooij Projectontwikkeling gaat 
deze nieuw te ontwikkelen woonwijk realiseren. 
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Gesprek met de seniorenvereniging Bladel 

Met enkele raadsleden zijn we in gesprek geweest met de seniorenvereniging Bladel 
in het Schouw. We hebben een goed gesprek gehad over de zorgen die onder de 
seniorenvereniging leven over de overstap naar het nieuwe gemeenschapshuis aan de 
markt. Verder hebben we het gehad over woningbouw voor senioren en over de 
zorgen over het teruglopen van vrijwilligers. De zorgen over het teruglopen van 
vrijwilligers delen wij als CDA Bladel en we denken graag mee hoe we deze terugloop 
kunnen tegen gaan.  

Wat speelt er de komende periode in de Bladelse politiek? 
- Ontwikkelingen omtrent woningbouw: nieuwe locaties zoeken, invulling van 

achtergebleven locaties. 
- Invulling en besluitvorming Egyptische Poort (sportparken, zwembad, vijver, 

woningen, camperplaats). 
- Koppeling Egyptische poort met Kempenland (brug of tunnel). 
- Monitoren kwaliteit sportvelden. 
- Besluitvorming over N284. 
- Uitvoeringsprogramma klimaat en energie 2022 t/m 2025. 
- Formatie CJG (Centrum jeugd en gezin) de Kempen. 
- Zie voor verdere actiepunten ons verkiezingsprogramma op www.cdabladel.nl 

 

Kernenfolders 

De komende week worden onze kernenfolders bezorgd. Hierin hebben we de plannen 
,die wij voor de komende 4 jaar per kern hebben, opgeschreven. Een groot deel van 
deze plannen komen uit de brainstorm avonden van afgelopen najaar.  

Gemeenteraadsverkiezingen  16 maart 2022 

Op (maandag 14, dinsdag 15 en) woensdag 16 maart kunt u 
stemmen voor de gemeenteraadsleden van de gemeente 
Bladel. CDA Bladel heeft voor de komende 4 jaar weer sterke 
en enthousiaste kandidaten op haar verkiezingslijst staan. Zij 
verdienen uw stem om de komende vier jaar de juiste 
besluiten voor onze mooie gemeente te nemen. U stemt toch 
ook!!  CDA Lijst 1 MET ELKAAR VOOR ELKAAR! 

   

  


