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Onze lijsttrekker 

Björn Derksen

Björn is 36 jaar geleden geboren op 
de Kraaijenberg. Hij woont nu samen 
met zijn vriendin Elaine en 3-jarige 
zoon Mylan op de Huurlingsedam. 
Björn is al jaren raadslid. Nu is hij naast 
fractievoorzitter ook lijsttrekker van het 
CDA. Hij werkt daarnaast bij Waterschap 
Brabantse Delta. Hij leidt daar een groot 
juridisch project over wonen en werken 
aan het water.

Björn over de verkiezingen: “Ik ben 
enorm trots op de kieslijst van het CDA 
Wijchen! Een lijst met veel bekende 
gezichten, kwalitatief goede mensen, 
een perfecte mix, vertegenwoordigers uit 
de kernen, maar bovenal mensen met 
passie voor Wijchen. Ons programma is 
uitstekend voor een krachtig, vitaal en 
duurzaam Wijchen en de kernen. Stem 
21 maart op ons!” 

1. Björn Derksen 2. Karin Hoogteijling 3. Jan Peters Sengers 4. Joop Wassink
5. Marlien Joosse 6. Herman Peek 7. Raimond Peters 8. Bram Hofmans 9. Hilde Cuppen 
10. Arno Roelofs 11. Roel Vlootman 12. Wil van den Broek 13. Gerard Hendriks
14. Elaine van Haren 15. Gerbrand Pekel 16. Herman Sterenborg 17. Maron Cornelissen
18. Paul Groenen 19. Piet de Bruijn 20. Rob Loeffen 21. Sjef Franssen 22. Thé Pekel
23. Toon van Duifhuizen 24. Albert Gerritz 25. Arnold Kling 26. Fried Jaspers-Derks
27. Jan van Dongen 28. Werner Caldenhoven  29. Bertus van Heugten

Onze speerpunten 
Lage lokale lasten:  
CDA Wijchen staat voor: niet meer geld uitgeven dan dat er binnen komt. Door een strak 
financieel beleid heeft Wijchen lage lokale lasten en goede voorzieningen.

Werkgelegenheid:  
CDA Wijchen vindt dat de gemeente onze lokale economie actief moet ondersteunen in 
het creëren van werkgelegenheid. Dit moet gebeuren door een goede begeleiding van 
werkzoekenden en een goed ondernemersklimaat.

Wonen:  
CDA Wijchen wil 500 extra woningen bouwen voor: bouwen in de dorpen, appartementen 
voor jongeren en ouderen, seniorenwoningen in nabijheid voorzieningen, starterswoningen 
in ‘Lambrasse II’, opknappen Kraanvogelterrein en uitbreiden van de Huurlingsedam. 
Wij zetten in op direct gasloos en energieneutraal bouwen en verder verduurzamen van 
bestaande woningen.

School & Gezin:  
CDA Wijchen staat voor een goede school in de buurt met behoud van peuterspeelzalen bij 
deze scholen.

Duurzaamheid:  
CDA Wijchen wil een energieneutraal en afvalvrij Wijchen in 2040. Wij zijn voorstander 
van windenergie waarbij een goede inpassing in de omgeving belangrijk is. Bewoners 
krijgen een lagere rioolbelasting als zij regenwater op groene daken of in regentonnen 
opvangen. Ook de gemeente moet meer doen: 100% circulair inkopen, het landelijke 
Grondstoffenakkoord ondertekenen, een duurzaamheidsprijs uitreiken en alle 
nieuwbouwwoningen direct met ‘0-op de meter’ opleveren.

Zorg & Welzijn:  
CDA Wijchen staat voor goede zorg op maat. De gemeente draagt zorg voor al haar 
inwoners ook degene die het moeilijker hebben.

Buitengebied & Agrarische sector:  
CDA Wijchen vindt dat zuinig omgegaan moet worden met het buitengebied en dat 
gelijktijdig ruimte moet blijven voor bedrijvigheid. Snel internet is daarvoor cruciaal. Daarom 
willen wij meer huishoudens en bedrijven in het buitengebied hierop aansluiten. Daarnaast 
willen wij verpaupering van het buitengebied tegengaan door sloop van oude schuren via 
slooppremies of functieverandering.

Fietsen:  
CDA Wijchen wil meer fietsstraten, fietsend naar school stimuleren, veiligheid van fietsers 
verbeteren, een vrijliggend fietspad van Niftrik naar Batenburg en snelle en veilige E-bike 
routes. Wij willen hier een Wijchens fietsplan voor opstellen.

Ouderen:  
CDA Wijchen wil meer woningen specifiek voor ouderen, zoals appartementen,  
patio -en aanleunwoningen nabij voorzieningen en hergebruik van bestaande 
seniorencomplexen. Wij zijn ook voorstander van woningsplitsing waardoor ouders bij 
hun kinderen kunnen blijven wonen. Wij willen een wijkgebouw met ontmoetingsplek voor 
senioren in het centrum.

www.cdawijchen.nl



Veilige wijk
Een veilige wijk is heel belangrijk voor 
de leefbaarheid. Wij vergroten de 
verkeersveiligheid door een ‘buurt-
flits-service’ die bewoners kunnen 
inzetten voor bewustwording over 
te hardrijden. Ook willen wij dat 
lopend en fietsend naar school gaan 
de eerste keuze is. Dit willen wij 
realiseren door de veiligheid rondom 
scholen te verbeteren. Overlast van 
jongeren moet direct aangepakt 
worden via preventieve maatregelen 
en handhaving.

Levendig wijkcentrum  
en vrijwilligerswerk

Wijkcentrum ‘t Achterom heeft een 
belangrijke functie in de wijk. Dit willen 
wij behouden. De inzet van vrijwilligers 
is hierbij van enorme waarde. Zij zijn 
van onschatbare waarde binnen de 
wijk.  
 
Daarom willen wij dat de gemeente 
vrijwilligerswerk faciliteert en niet 
moeilijker maakt door extra regels of 
beperkingen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor vrijwilligerswerk naast een 
uitkering en mantelzorg geven 
naast een baan. Wij vinden dat de 
gemeente dit, daar waar het kan, moet 
ondersteunen en faciliteren.

Meer woningen
Wij willen 500 extra woningen, 
daar maken wij ons sterk voor. 
Jongeren verlaten Wijchen omdat er 
onvoldoende betaalbare woningen 
zijn. De woningmarkt is oververhit aan 
het raken. We moeten de druk op de 
woningmarkt verlagen. Daarom zijn 
500 extra woningen pure noodzaak

Bestemming voor oude 
school SamSam
Hoewel de school nog steeds voor 
onderwijs wordt gebruikt en er diverse 
andere huurders zijn, pleiten wij 
voor het ontwikkelen van een plan 
voor herbestemming. Uiteraard in 
samenspraak met omwonenden. 
Hierbij willen wij een groen karakter 
en voldoende speelgelegenheid voor 
kinderen behouden.

Ons centrumplan
• Locatie oude gemeentehuis invullen door open,  

groene ruimte die Kasteel en Meer met elkaar verbindt
• Gratis parkeren behouden
• Seniorenontmoetingsplek in centrum
• Geen casino in centrum
• Een lichtplan voor het centrum
• Een hotel in centrum
• Supermarkten horen in centrum!
• Aanpak jongerenoverlast
• Onderzoek naar ondergronds parkeren Europaplein
• Meer parkeerplaatsen bij zwembad de Meerval
• Aandacht bevoorrading winkels en parkeren fietsen

Zorg voor onze senioren
In Wijchen Noord is een prachtig zorggebied 
voor ouderen aangelegd. Deze voorzieningen 
voor senioren willen wij op peil houden en waar 
mogelijk uitbreiden. Wij willen meer woningen op 
maat voor senioren. Deze zijn er nu te weinig in 
Wijchen.  

Werkgelegenheid  
en ondernemerschap 
In Wijchen zijn er nog teveel mensen zonder 
werk. Onze prioriteit ligt bij werkgelegenheid 
creëren en werkzoekenden aan een baan helpen. 
Om Wijchen interessant te houden voor bedrijven 
dient Wijchen goed bereikbaar te zijn. Daarom 
is de aanpak van fileknooppunt Bankhoef een 
belangrijk speerpunt voor ons.  
 
Daarnaast willen wij locaties aanwijzen waar 
ZZP-ers hun bedrijf kunnen uitoefenen en 
willen wij bedrijfsverzamelpanden voor ZZP-ers. 
Wij hebben een concreet centrumplan waarin 
wij blijven investeren in ons centrum, omdat 
werkgelegenheid en ondernemerschap daar 
samen komen.

Veilig naar school
Alle kinderen moeten veilig 
naar school kunnen. Wij willen 
fietsend en lopend naar school 
gaan stimuleren. Dit vraagt om 
een verkeersplan per school ger-
icht op het lopen en fietsen. 


