Onze speerpunten

Onze lijsttrekker

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.

Björn Derksen

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.

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.

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.

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!”

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.

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.
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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.
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Bergharen terug in de raad?!

Meer woningen
Meer woningen in Bergharen is het
belangrijkste punt voor het CDA. Wij gaan
er voor om binnen 2 jaar een goed plan te
maken voor bouwen op inbreidingslocaties.
Betaalbare woningen voor jongeren, maar ook
levensloopbestendig bouwen voor ouderen.
Voorzieningen zoals winkels, school en
sportverenigingen staan onder druk. Dit
gaan we tegen door te bouwen in het dorp.
Woningsplitsing moet mogelijk zijn waardoor
generaties samen kunnen wonen.

Veilig dorp
Een veilig dorp is heel belangrijk voor de
leefbaarheid. Verkeersonveilige wegen,
vandalisme, en inbraken zijn er helaas ook in
Bergharen. Vandalisme moet op een snelle
en juiste manier aangepakt worden. Donkere
plekken moeten zodanig verlicht worden dat het
op straat veilig voelt. Buurt Whatsapp groepen
helpen bij het signaleren.
Wij willen dat fietsend en lopend naar school
veilig kan en de eerste keus is. Te hard rijden
signaleren we door een buurt-flits-service.
Sluipverkeer vanwege files willen we niet door
het dorp.

Zorg & Welzijn
Sommige mensen zijn hulpbehoevend en
maken toch geen gebruik van zorg en welzijn.
Dat vraagt om een actieve benadering van
deze groep bewoners. Ook als je jong bent kan
hulp soms nodig zijn. Preventie is belangrijk
maar ook dat zorg dichtbij, gemakkelijk te
vinden is en snel ingezet kan worden. Dat wil
het CDA bevorderen.

Al 12 jaar zit er niemand uit Bergharen meer in de raad. In 2006 was Thé
Pekel (CDA) het laatste raadslid uit Bergharen. Zo lang is het dus al geleden.
Komt hier nog een periode van 4 jaar bij zonder een raadslid uit ons dorp?
Marlien Joosse (nr. 5 op CDA-lijst) hierover:
“Het is enorm belangrijk dat Bergharen een vertegenwoordiger in de
gemeenteraad krijgt. Mocht ik in de gemeenteraad komen dan behartig ik
als inwoner van ons dorp ook uw belangen en bekijk hoe ik u als raadslid
kan helpen. Bergharen is een prachtig dorp maar het kent ook een paar
problemen. Hier wil ik mij voor inspannen.

Bereikbaarheid
Op sommige tijdstippen zijn er meer
passagiers voor de buurtbus dan er
mee kunnen. Daarom spannen we ons
in voor meer openbaar vervoer. Ook
mensen met rollator of rolstoel moeten
vanuit Bergharen met het openbaar
vervoer kunnen reizen, bijvoorbeeld
met een ophaaldienst door vrijwilligers.

Natuur en
agrarische sector
Wonen in Bergharen is uniek door de
prachtige natuur. Een mooie plek om te
ontspannen, spelen en leren.
Wij vinden dat er zuinig omgegaan
moet worden met deze natuur en het
buitengebied. Gelijktijdig moet er ruimte
blijven voor bedrijvigheid. Snel internet
is daarvoor nodig. Daarom willen wij
meer huishoudens en bedrijven hierop
aansluiten. De agrarische bedrijven
zijn van grote maatschappelijke én
economische waarde. Zij zorgen
mede voor ons dagelijks voedsel.

Het CDA ondersteunt kansen voor
nevenactiviteiten bij deze bedrijven.
Uitbreiding en onderhoud van de mooie
wandelpaden heeft prioriteit.

Vrijwilligerswerk
In Bergharen zijn er veel vrijwilligers
actief zoals in “De Zandloper” en in
het verenigingsleven. Zij zijn van
onschatbare waarde binnen ons dorp.
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.

Woningbouw is absoluut een speerpunt voor mij. Het dorp heeft jongeren
nodig om vitaal te blijven. De school en middenstand hebben starters op de
woningmarkt ook hard nodig. De afgelopen vier jaar is vanuit het college van
Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA te weinig aandacht voor woningbouw in
Bergharen geweest. Het heeft in ieder geval niet tot nieuwbouwwoningen
in ons dorp geleid. Ook de zorg voor jeugd en ouderen is een
verantwoordelijkheid van de gemeente. Ga eens na hoe belangrijk dàt is.”
Daarom is een Bergharense stem in de gemeenteraad hard nodig. U hebt het
21 maart voor het zeggen: Bergharen terug in de raad?! Wat mij betreft wel!
Marlien Joosse, nummer 5 van het CDA

