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Stem dichtbij en samen vooruit  
 
Op woensdag 23 november mag u naar de stembus voor de eerste gemeenteraadsverkiezing van 

Meierijstad. Meierijstad is een grote en veelzijdige gemeente die ontstaan is door de 

samenvoeging van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Dat levert ons meer slagkracht en 

minder overlap op. Maar het is ook spannend. Want weten we in deze grotere gemeente straks 

nog wat er precies in uw straat speelt? 

 
Het CDA vindt dat een grotere gemeente niet verder weg mag staan van haar bewoners. Juist nu 

willen wij dichtbij blijven. En dat mag u heel letterlijk oppakken. Omdat we het belangrijk vinden dat 
 
we dicht bij het vuur zitten, wijzen we in ieder dorp en kern een 
 
kernkenner aan. Dat zijn onze leden die het dorp en de kern op hun 

duimpje kennen omdat ze daar wonen of participeren in netwerken. 
 
De kernkenner is een gegeven. Dit is een van de voorbeelden 

waarmee het CDA draagvlak creëert voor haar beleid. Wij willen samenwerken met de 

belanghebbenden en alle geledingen in de samenleving. 
 
Daarnaast weet het CDA, als landelijke partij, snel verbindingen te leggen met 

provinciale, landelijke en Europese collega’s. 

 
Het CDA gelooft dat Meierijstad op zijn best is als we dicht bij onszelf blijven. Meierijstad is namelijk 

zowel GROOT als KLEIN. De dertien kernen van onze gemeente zijn niet gelijk, maar in onze ogen 

absoluut gelijkwaardig. Wij vinden ze alle dertien goed! We willen erin investeren dat 
 
iedere kern zijn eigen gezicht behoudt. Hierin is een belangrijke rol 
 
weggelegd voor dorps- en wijkraden en verenigingen en vrijwilligers. 

Het CDA is zich zeer bewust van hun belang en onmisbare inzet. 

 
Meierijstad zal haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 

en uitdragen. Een voortrekkersrol in de regio hoort daarbij. Zo zien wij ook het 

vluchtelingenvraagstuk. Oplossingen dienen aan de bron gevonden te worden, maar wij kijken 

niet weg van de situatie in ons eigen land. Veiligheid en geborgenheid waarborgen voor alle 

inwoners van de gemeente Meierijstad is dan ook een belangrijk doel. 
 
Dichtbij blijven is stap één, maar we willen ook samen vooruit denken. Dat kan door nieuwe 

samenwerkingsvormen aan te gaan. Met bewoners, verenigingen, ondernemers en slimme 

buurregio's. Zo werken we samen aan een krachtige Meierijstad. Met een gemeentebestuur 

dat dichtbij is en samen met u vooruit kijkt. 
 
We hopen dat u ons op 23 november deze kans wilt geven. 
 
 
Jan Goijaarts 
 
Lijsttrekker CDA Meierijstad 

 

vooruit  

We kijken samen 

 

dichtbij blijven 

 
Het CDA wil 



Wonen en leven 
 

Levendig en leefbaar 

tot in de kleinste kern 
 
 

 

Leefbaarheid in alle kernen 
 
Het CDA heeft blijvende aandacht voor de leefbaarheid in alle kernen. Omdat wij geloven dat 

multifunctionele voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid, willen we daar in investeren. We 

juichen het toe dat inwoners elkaar opzoeken en samen invulling geven aan sociale binding. 

 

Bewonersinitiatieven ondersteunen 
 

We zien steeds vaker initiatieven vanuit de bewoners zélf komen, variërend van het adopteren 

van groen tot het organiseren van een huiskamer om contact met elkaar te leggen en houden. Het 

CDA wil deze initiatieven ondersteunen, zodat leefbaarheidsprojecten in eigen dorp of wijk 

gerealiseerd kunnen worden met een eigen budget. 

 

Iedere kern behoudt eigen identiteit 
 

Het CDA benadrukt het behoud van de eigen identiteit van dorpen, kernen en buurtschappen. Alle 

kernen in Meierijstad behouden hun eigen identiteit. 

 
 

Flexibiliteit in bouwen 
 

Of je nu arm of rijk bent, jong of oud, met of zonder beperking, het CDA gunt iedere inwoner van 

Meierijstad een fijn en goed huis. Daarom willen we flexibiliteit in bestemmingsplannen, om 

daarmee duurzame en innovatieve concepten te bevorderen. Het uitgangspunt: een gevarieerd 

en kwalitatief woningaanbod, gebouwd naar behoefte, zowel voor starters, senioren als mensen 

met een beperking. Investeren in woningbouw betekent ook investering in leefbaarheid en 

daarmee kansen voor onderwijs en sport. 
 
Welstand is ondersteunend in plaats van belemmerend bij bouwplannen. 
 

 

Historische gebouwen behouden 
 

Meierijstad is een nieuwe gemeente met rijke historie. Het CDA is zuinig op cultuurhistorische 

elementen en gebouwen. Leegstaande gebouwen met een historische waarde verdienen een 

nieuwe toekomst. Erfgoedbeleid komt in samenspraak met heemkundekringen en andere 

betrokken partners tot stand. 



Wonen met een gerust en veilig gevoel 
 

Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen 

blijven wonen, zonder obstakels. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen en de 

openbare ruimte moet zo worden ingericht dat ook ongeorganiseerde sporten prima beoefend 

kunnen worden. 

Veilig wonen betekent ook inzetten op toezicht en handhaving. Niet alles is door de gemeente te 

voorkomen of op te lossen. Goed overleg met politie, justitie en de eigen toezichthouders kan 

ongewenste situaties voorkomen en ongewenste situaties kunnen worden aangepakt. Ook de 

brandweer met haar vele vrijwilligers moet in staat worden gesteld om kwaliteit te blijven leveren. 

 

Meer groen op straat 
 

Groen is de kleur van het CDA. Wij zijn voorstander van natuur in de woongebieden en dichtbij 

onze woonkernen. Groen verrijkt Meierijstad en onze natuur heeft grote toegevoegde waarde 

voor een gezonde leef- en woonomgeving. 

 

Een duurzame toekomst 
 

Het CDA vindt dat Meierijstad het voorbeeld moet geven op het gebied van schone 

energie, gebruik van duurzame materialen en hergebruik van materialen en grondstoffen 
 
Wij streven ernaar dat Meierijstad een Fairtrade gemeente wordt. Een gemeente waarin het 

begrip duurzaamheid een van de toetsstenen van beleid is. Mogelijkheden die de moeite waard 

zijn om te onderzoeken of te ondersteunen zijn het invoeren van groene leges en initiatieven voor 

een energie coöperatie Meierijstad. 

 
 

Goede en veilige verbindingen 
 

Het CDA staat voor goede en veilige verbindingen tussen woongebieden, scholen en 

voorzieningen. Wij kiezen voor goed openbaar vervoer: 'Rondje Meierijstad', een netwerk 

binnen onze nieuwe gemeente. 
 
We stimuleren snelfietsroutes, sluipverkeer willen we tegengaan. We gaan op zoek naar de 

beste oplossingen bij de verkeersproblemen zoals eenduidige aanpak van de rotondes. 
 
Ook de digitale snelweg vraagt onze aandacht. Het CDA kiest voor snel internet voor alle 

inwoners, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 



Welzijn en zorg 
 

Organiseer zorg dichtbij: 

in de wijk of in de familie 
 
 

 
Zorg dicht bij huis 
 

Het CDA maakt zich sterk voor preventie zodat mensen zo lang mogelijk gezond blijven.  
Zorg, wanneer nodig, is belangrijk en moet bereikbaar zijn voor iedereen, in alle kernen. Het 

CDA vindt daarom dat zorg waar nodig dicht bij huis geleverd moet worden. Dit kan 

bijvoorbeeld door het aanbieden van zorg in multifunctionele centra en steunpunten. 

Het CDA stimuleert de samenwerking tussen verschillende organisaties zodat de zorgvraag 

vroegtijdig wordt gesignaleerd. 

Daarnaast wil het CDA waarborgen, dat al onze openbare gebouwen voor iedereen 

toegankelijk zijn, ook als je minder goed ter been bent. 

 

Aanwezig zijn ín de wijk 

 

Inwoners waar het niet goed mee gaat, bijvoorbeeld door opvoedkundige of psychische 

problemen, moeten worden ondersteund. Daarom is signalering en hulpverlening in de wijk en 

de rol van sociale wijkteams, dicht bij de bewoners, heel belangrijk. 

 

Aandacht voor vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorg 

 

Onze vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Door de toenemende 

vergrijzing neemt de vraag nog steeds toe. Een goede afstemming tussen professionals, 

mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvrager is van groot belang. Het CDA wil onze vrijwilligers en 

mantelzorgers nadrukkelijker de mogelijkheden bieden om hun taken uit te kunnen voeren. 

 

Zelfstandigheid door Wmo 

 

Voor het CDA is het uitgangspunt dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan wonen en actief kan 

deelnemen aan de samenleving. Als dit uitgangspunt in de knel komt wil het CDA dat de 

zorgbehoevende snel maatwerk krijgt aangeboden. De seniorenraad zal daarbij het klankbord zijn 

voor het beleid. Waar nodig worden afspraken vastgelegd in een convenant en is er binnen de 

gemeente één aanspreekpunt. Wij willen een dementievriendelijke gemeente zijn en 

vereenzaming tegengaan. 

 
De jeugd is onze toekomst 
 

Het CDA zet hoog in op integrale jeugdzorg en samenwerking op alle aspecten om jongeren daar 

waar nodig te ondersteunen. We zetten in op voorkomen van problemen bij jongeren onder meer 

via het jongerenwerk. Het CDA wil af van het beeld dat alcohol en drugs niet gevaarlijk zijn. Op 



voorlichting tegen deze gevaarlijke middelen moet daarom stevig worden ingezet. De voorlichting 

door de GGD bij festivals moet opnieuw worden ingevoerd. Ook wil het CDA inzetten op 

voorlichting tegen gevaren van internet en social media, speciaal voor scholieren. 

    



Sport en vereniging 
 

Sporten is gezond 

en doe je samen 
 
 

 

Voorzieningen op niveau houden 
 

Sport is onmisbaar voor de inwoners van Meierijstad. Het is niet alleen gezond, maar vormt ook 

het sociale cement tussen onze bewoners met ruimte voor zowel prestatieve als recreatieve 

sporters. Het CDA zet zich daarom in om accommodaties voor vitale verenigingen betaalbaar 

te houden en daar waar nodig erin te investeren. 

 

Verenigingen werken samen 
 

Om het actieve verenigingsleven in stand te kunnen houden, hebben we de hulp nodig van 

de clubs zelf. Het CDA is een voorstander van omni-verenigingen, waarbij verenigingen hun 

faciliteiten delen. Bijvoorbeeld door samen te sporten onder één dak. Verenigingen kunnen 

binnen de gemeente met al hun vragen bij één (sport-)loket terecht. Het samenwerken van 

verenigingen zet zich ook door in bijvoorbeeld een sportbedrijf of sportcollectief Meierijstad.  

 

Bereikbaar voor iedereen 
 

Het CDA vindt het belangrijk dat clubs hun deuren openen voor iedereen, van jong tot oud, rijk of 

arm, van iedere afkomst, met of zonder beperking. De drempel moet laag zijn, figuurlijk én letterlijk. 

In de nieuwe gemeente Meierijstad gelden geharmoniseerde tarieven die gemiddeld niet worden 

verhoogd. 

 

Waardering van vrijwilligers 
 

Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven, daarom wil het CDA onze vrijwilligers elk jaar in het 

zonnetje zetten. Dat kan door het uitreiken van 'n prijs of het organiseren van een vrijwilligersdag. Het 

uitreiken van een 'jeugdlintje' is een passende waardering voor onze jonge vrijwilligers. 



Cultuur, recreatie en winkelen 
 

Grote gemeente, 

meer vermaak 
 
 

 

Voorzieningenniveau omhoog 
 

Meierijstad is een gemeente met bijna 80.000 inwoners. Dat verdient een voorzieningenniveau 

wat daarbij past. Iedereen moet zijn ontspanning binnen onze gemeentegrenzen kunnen vinden, 

volgens het CDA. 

 

Evenementen behouden en mogelijk maken 
 

Evenementen brengen leven in de brouwerij. Dat merken we volop tijdens events als Paaspop, 

Rooi Live, Fabriek Magnifique en de carnavalsfeesten. Het CDA wil deze levendigheid 

stimuleren door regelgeving voor evenementen als dat kan te minimaliseren, bijvoorbeeld door 

het verstrekken van meerjarige vergunningen. 

 

Kunst koesteren 

Meierijstad kent een veelheid aan kunstbeoefenaars en een grote variëteit aan kunstuitingen. 

Het CDA wil kunst koesteren en versterken onder meer door een kunstroute Meierijstad. 

 

CDA werkt aan de winkel 
 

Samen met het centrum management organisaties ontwikkelen we een stimulatieplan voor lokale 

winkeliers en winkelcentra. De bestaande winkelkernen hebben alle hun eigen identiteit. Het 

CDA onderkent dit en stimuleert de profilering van die kernen in hun eigen kracht. 

Het CDA is voorstander van gratis parkeren voor bezoekers aan de centra, onder 

meer gereguleerd door middel van blauwe zones. 

 
 

Genieten van de natuur 
 

Buitenrecreatie is een van de belangrijkste pijlers in Meierijstad. Ons buitengebied is prachtig en 

kan alleen nog maar mooier worden. Het CDA vindt dat Meierijstad een logische schakel is 

tussen Maashorst en het Groene Woud. Dat moet de komende periode in goed overleg met de 

agrarische en recreatiesector tot kansen leiden. Het CDA wil recreatie en toerisme dan ook 

stimuleren, onder meer door onnodige regelgeving weg te nemen en ruimte te creëren voor 

innovaties. 

De Vlagheide kan wat het CDA betreft doorgroeien tot een uniek recreatiegebied. Het CDA zal 

passende initiatieven steunen. De Koeveringse molen heeft daarbij onze bijzondere aandacht. 

 



 

Verbindingen in het landschap 

 

De 'blauwe aders' zoals De Dommel en De Aa zijn belangrijke verbindingen in het landschap. We 

nemen maatregelen en stimuleren de bewustwording voor voldoende en kwalitatief goed water. In 

het kader van de waterbeheersing werkt de gemeente samen met beide waterschappen en 

andere betrokken partijen. 

Een andere verbinding in het landschap is het Duits lijntje. Deze verbindingen dragen ook bij aan 

de recreatie en moeten mede daarom goed onderhouden worden. Dat geldt ook voor fiets- en 

wandelpaden. Deze moeten goed begaanbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. 



Economische ontwikkeling 
 

Vooruit komen door 
verbinding te 

leggen 
 
 

Trots zijn en uitdragen 
 

Meierijstad heeft een sterke economische positie en een enorm aantal bedrijven en 

arbeidsplaatsen. Wij zijn daar terecht trots op. Onze regio is een internationale hotspot in de 

voedings- en agribusiness, als belangrijke spil in de Agrifood Capital. Het CDA vindt dat we 

deze trots gerust vaker mogen laten zien. Dat stimuleert ons bovendien om deze positie verder 

uit te bouwen. We zijn ook trots op onze recreatieve en toeristische kwaliteiten als economische 

en sociale dragers in onze gemeente.  

 

Slimme verbindingen leggen 
 

Samen kom je verder dan alleen. Daarom wil het CDA verbindingen leggen met slimme 

buurregio's als Brainport Eindhoven en Food Valley Wageningen. Sectoren die daarvan 

moeten profiteren zijn de transportsector, de agrarische sector, de voedingsindustrie, 

bouwsector en de recreatiesector. 

 

Een servicegerichte gemeente met meer meedenkers en minder regels 
 

Het CDA gelooft in nieuwe overlegvormen met ondernemers, dicht op de ondernemer en 

servicegericht. Daardoor kunnen we focus houden op wat belangrijk is: het stimuleren en 

faciliteren van innovatie en het verder helpen van ondernemers en ondernemingen met “ja 

mits” als basishouding in plaats van “nee tenzij”. 

 

Gastvrij voor alle ondernemers 
 

Het CDA staat voor een goed vestigingsklimaat, wil gastvrij zijn voor alle ondernemers van 

starter tot multinational en van detailhandel tot maakindustrie. Goed verzorgde bedrijvenparken 

ziet het CDA dan ook als vanzelfsprekend. Initiatieven op het gebied van kleinschalige 

bedrijvigheid in de kleine kernen, willen we graag een kans geven. 
 
In overleg met centrummanagement en belanghebbenden creëren we kansen voor 

onze winkelcentra. 

 
 

Gastvrij voor alle werknemers 
 

Iedereen die wil werken binnen Meierijstad, ontvangen we met open armen. Ook als het gaat 

om senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA ziet het als haar taak 



om te zorgen dat er niemand buiten de boot valt. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet en dat 

de gemeente mensen, zoveel als mogelijk, actief begeleidt naar werk. 

 

Aandacht voor bereikbaarheid 

 

Goede logistiek is essentieel voor onze regio. Bereikbaarheid via weg en water heeft daarom 

continu onze volle aandacht. De assen A50, N279 en Zuid-Willemsvaart moeten volwaardige 

verbindingen gaan vormen, o.a. door smart mobility, d.w.z. gebruik maken van slimme, moderne 

communicatietechnieken ter ondersteuning van het verkeer. Ook bereikbaarheid via snel internet 

voor alle ondernemers is broodnodig. 

 

Aandacht voor ontwikkelingen in het buitengebied 
 

Het CDA maakt zich sterk voor een mooi en aantrekkelijk buitengebied. 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor krachtige en onderscheidende recreatieve en agrarische 

bedrijven die bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit maken daar onderdeel 

van uit. Het CDA wil kwalitatief goede en innovatieve bedrijven in het buitengebied 

ondersteunen en zo een economische impuls geven aan het buitengebied. Het CDA is voor een 

gezonde mix van ondernemers die het landschap nodig hebben en bewoners die ontspanning 

zoeken in het buitengebied.



Onderwijs 
 

 

Goed en bereikbaar 

onderwijs op elk niveau 
 
 

 

Onderwijsaanbod behouden 
 

Meierijstad mag zich gelukkig prijzen met een compleet onderwijsaanbod: van goede basisscholen 

tot hoger beroepsonderwijs. Het CDA wil dat al deze vormen van onderwijs beschikbaar blijven. 

Speciale aandacht moet gegeven worden aan kinderen voor wie ‘passend onderwijs’ belangrijk is. 

 

Onderwijs in alle kernen 
 

Een school is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Het CDA wil basisonderwijs in 

kleine kernen behouden. Creativiteit en innovatieve oplossingen, aangedragen door de 

onderwijsorganisatie juichen we toe. 

 

Goede aansluiting stimuleren 
 

Onderwijs staat nooit op zichzelf. De gemeente moet overleg stimuleren tussen scholen en het 

bedrijfsleven om aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven te optimaliseren. Ook moet een 

goede aansluiting tussen peuterspeelzaal en basisonderwijs voortdurend worden gestimuleerd. 

Voor volwassenen bevordert volwasseneducatie participatie en integratie in de samenleving. 

Laaggeletterdheid brengt sociale problemen met zich mee. Het CDA vindt dat hier aandacht naar 

uit moet blijven gaan. 

 

Kunst-, cultuur- en bewegingsonderwijs 
 

Kunst en cultuur maken wie we zijn. Het CDA wil daarom investeren in kunst- en 

cultuureducatie. Ook bewegingsonderwijs vindt het CDA een wezenlijk onderdeel van het 

onderwijspakket. Bewegen is belangrijk, zeker voor onze jongste generatie. Net als goed 

bereikbare en geoutilleerde bibliotheekvoorzieningen voor jong en oud.



Bestuur en organisatie 
 

 

Service als meerwaarde 

van de fusie 
 
 

 

Klantvriendelijk 
 

De gemeente Meierijstad is een klantvriendelijke gemeente en stemt haar dienstverlening 

daarop af. De processen en processtappen worden inzichtelijk gemaakt voor de inwoners en de 

ondernemers, het zogenaamd track-and-trace-systeem. 

 

Klantmanager 
 

Als het aan het CDA ligt is er voor elk soort vraag een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt, 

de zogenaamde accountmanager. Deze verzorgt het interne traject en communiceert het 

antwoord. De grondhouding hierbij is: “Ja mits” in plaats van “Nee tenzij”. De inwoner en 

ondernemer, instelling en vereniging wordt op maat bediend. In voorkomende gevallen wordt de 

service “thuis” geleverd. 

 

Meerwaarde van de fusie 
 

De effecten van de gemeentelijke fusie worden, als het aan het CDA ligt, zichtbaar gemaakt in 

de vorm van meerwaarde voor de inwoners en ondernemers van de nieuwe gemeente 

Meierijstad. Die meerwaarde kan zich vertalen in geldelijke, maar ook in meer ideële zaken zoals 

natuur, milieu, veiligheid, samenleving, omgangs- en fatsoensnormen, cultuur en service. 

Dit streven naar meerwaarde vraagt een frisse en “out-of-the-box” benadering. 
 

Om de balans op te maken stelt het CDA voor om voor het einde van de komende raadsperiode 

te evalueren en bij te stellen. 

 

Verantwoord omgaan met financiële middelen 

Het CDA vindt dat we verantwoord moeten omgaan met het geld van burgers: kritisch zijn op 

uitgaven en investeren waar nodig. 

 

Geen extra lastenverzwaring en betaalbaarheid voorop 

Belastingen, tarieven en subsidies moeten in Meierijstad op elkaar worden afgestemd. Burgers en 

verenigingen moeten hierbij zo min mogelijk geconfronteerd worden met extra lasten. 

Lastenverzwaring, mits onontkoombaar, moet geleidelijk plaatsvinden. En sport en vereniging 

moeten betaalbaar zijn en blijven.  

Uitgangspunt voor het CDA is dat de gemiddelde belastingdruk voor burgers niet zal stijgen. 

 



Inzetten van middelen sociaal domein 

Middelen in het sociaal domein zetten we integraal in voor jongeren en ouderen met een 

zorgvraag. En om mensen te begeleiden naar werk, gericht op een zo volwaardig mogelijke 

participatie in de samenleving. 

 

Burgers die het moeilijk hebben bieden we een steuntje in de rug gericht op weer zo snel 

mogelijke zelfredzaamheid. Speciale aandacht gaat uit naar opsporing en bestrijding van armoede 

in jonge gezinnen. 

 

Ieder kind heeft het recht te kunnen deelnemen aan sport ( en ook cultuur en educatie) en daar 

zorgt het CDA voor! 

 

Rentmeesterschap is en blijft onze kernwaarde 
 
 


