
Samen kunnen
we meer

Beschermen wat van waarde is, 

aanpakken wat nodig is.

www.cdawijchen.nl

v.l.n.r.: Wilbert Bary - Jan Peters Sengers - Bea Schouten - Feijke Detiger
Rick Huisman - Karin Hoogteijling - Marlien Joosse - Björn Derksen
Hilde Cuppen - Mari van Wanroij - Herman Peek - Bram Hofmans



Wij hebben ons met succes ingespannen voor:

Behoud van Wijchens Meer

Met succes hebben we ons ingespannen dat de oevers van het Wijchens Meer niet 
bebouwd worden. De cultuurhistorische waarde voor Wijchen 
mag niet verloren gaan!

Voldoende parkeerplaatsen 

in centrum

Samen met centrumondernemers zijn 
wij opgekomen en blijven we opkomen 
voor het behoud van ons centrum. 
Samen hebben we ervoor gezorgd 
dat 170 parkeerplaatsen niet zomaar 
geschrapt mogen worden in het 
gebied rondom het Europaplein. 
Dit vinden wij onverstandig, omdat 
parkeerplaatsen dichtbij winkels 
cruciaal zijn voor het voortbestaan 
van het centrum als geheel. 

Hart van Zuid 

groen houden

Minder stenen en meer groen in 
Wijchen Zuid. Het college stelde een 
flinke uitbreiding van winkelcentrum 
Zuiderpoort voor. Met meer 
parkeerplaatsen ten koste van groen in
de wijk. Wij hebben samen met bewoners 
van Wijchen Zuid succesvol gepleit voor 
minder stenen en meer groen.

Jan Peters Sengers Nr. 3

Rick Huisman Nr. 7



Björn Derksen Nr. 1

Wij willen
Wijchen veiliger
Oosterweg, Heumenseweg 

en T-splitsing Randweg Noord

Schoenaker verkeersveiliger maken

Ons centrumplan

• Een levendig en gezellig centrum waar je graag komt
• Gratis parkeren behouden
• Voldoende parkeerplaatsen direct rondom de winkels
• Goede bereikbaarheid van het centrum
• We vinden het een randvoorwaarde dat supermarkten aan de randen 
 van het centrum aansluitend op andere winkels behouden blijven, zodat 
 combinatiebezoeken van supermarktbezoekers aan andere winkels in het   
 centrum blijven plaatsvinden. 
• Een permanent wijkgebouw in het centrum met een 
 ontmoetingsplek voor senioren
• Steun waar kan aan onze ondernemers, vanwege de 
 gevolgen van de coronacrisis
• Behouden groot terras op de Markt
• Geen casino in het centrum
• Een lichtplan voor het centrum
• Aandacht voor bevoorrading winkels 
 en parkeren fietsen

Scan de QR-code 

voor ons programma!



Wij willen dat de gemeente actief natuur gaat aanleggen in de vorm van 
een klim- en speelbos, zoals speelbos Herperduin in Herpen. De komende 
jaren versnelt de woningbouw in de gemeente Wijchen. Voor de bouw van 
deze honderden nieuwe woningen zullen er bestaande groenstructuren en 
landbouwgronden gaan verdwijnen. Door de vele nieuwe woningen stijgt ook 
het aantal inwoners van Wijchen. Daarom willen wij dat op initiatief van de 
gemeente Wijchen natuurontwikkeling plaatsvindt. Waardoor er nieuw en meer 
groen ontstaat om in te ontspannen, spelen en recreëren. Zo onderhouden we 
ook het landelijke en dorpse karakter van onze gemeente.

“Een klim- en 
speelbos missen 
we nog in Wijchen.”

Feijke Detiger Nr. 5

Duurzaamheid

Wij willen een energieneutraal Wijchen in 2040.  
Via een goede mix van zonne- en windenergie  
binnen onze gemeentegrenzen waarbij draagvlak 
onder onze inwoners essentieel is. Ook in woonwijken 
kan de gemeente Wijchen ondersteunen bij 
duurzaamheidsmaatregelen. 

Wij willen dit stimuleren door: 
• Aansluiten bij landelijke campagne ‘Operatie Steen   
 Breek’: actie voor tegels eruit en planten erin; 
• Gemeentecontainer roulerend in de wijken voor   
 afvoer van tuintegels en bestrating;
• Belonen van afkoppelen regenpijpen; 
• Regentonnen beschikbaar stellen voor de opvang   
 van schoon regenwater, waarmee de tuin besproeid 
 kan worden;
• Bij herinrichting van een wijk of dorp dan    
 rioolputten vervangen door groene wadi’s; 
• Promoten en subsidiëren van aanleggen groene daken; 
• Ook willen wij hittestress bestrijden met meer groen  
 in de woonwijken, zoals bomen en struiken.  

Aanleg klim- en speelbos



Marlien Joosse Nr. 4

Karin Hoogteijling Nr. 2

En nu doorpakken met
de woningbouw 

Hier staat het CDA Wijchen voor: 

• Omzien naar elkaar  

• Iedereen draagt een steentje bij  

• Betrouwbare, begrijpelijke en uitvoerbare spelregels

• Een goed leven nu en later 

Veilige wijk

Een veilige wijk is heel belangrijk voor de leefbaarheid. Wij vergroten de 
verkeersveiligheid in woonwijken door een ‘groene flitspaal’ waarbij rustig rijden 
wordt beloond en bewoners die zich aan de snelheid houden op een positieve 
manier geld voor hun buurt bij elkaar kunnen sparen. Ook willen wij dat lopend 
en fietsend naar school gaan de eerste keuze is. Dit willen wij realiseren door 
veiligheid rondom scholen te verbeteren. Normen en waarden handhaven is voor 
ons een belangrijk punt. Goed gedrag is de norm, ongewenst gedrag pakken wij 
aan. Elkaar aanspreken op gedrag moet vanzelfsprekend zijn.

Woningen bouwen

In de afgelopen jaren zijn er in Wijchen en de dorpen te weinig woningen 
gebouwd. De woningmarkt in Wijchen is mede daardoor oververhit. Jongeren 
verlaten noodgedwongen het dorp en voor senioren zijn er te weinig woningen 
op maat. Dit geldt zowel voor koopwoningen als voor huurwoningen. Het CDA 
Wijchen wil snel meer palen in de grond en sleuteloverdrachten aan nieuwe 
bewoners. Met de uitbreiding van Wijchen-West en de Huurlingsedam komen er 
veel woningen bij in de komende jaren. Dat juichen we toe. Daarnaast willen wij 
doelgroepgericht gaan bouwen, bijvoorbeeld een buurt met woningen speciaal 
gebouwd voor senioren. 



13 Jolanda van de Logt - 14 Marco Roeleven - 15 Annemijn Peters Sengers - 16 Bas Rookhuijzen 
17 Piet de Bruijn - 18 Jan van Dongen - 19 Tim Smit - 20 Arnold Kling - 21 Henk Willems
22 Henk van der Wielen - 23 Ad Poulisse - 24 Frank Vos - 25 Gerard Hendriks  - 26 Peter de Bruijn 
27 Hans Helmonds - 28 Bertus van Heugten - 29 Gertjan Giesbers - 30 Werner Caldenhoven
31 Jac Trum - 32 Remko Borgers - 33 Ton Wiebe - 34 Wil Cuppen - 35 Maarten Laurant
36 Roel Vlootman - 37 Albert Gerritz - 38 Wil van den Broek - 39 Youri Schamp - 40 Arno Roelofs  

Wij zijn de kandidaten voor het CDA Wijchen! 

Nr. 1

Björn Derksen

Huurlingsedam

Nr. 5

Feijke Detiger

Wijchen Noord

Nr. 9

Bram Hofmans

Huurlingsedam

Nr. 3

Jan Peters Sengers

Wijchen Centrum

Nr. 7

Rick Huisman

Wijchen Centrum

Nr. 11

Herman Peek

De Uilenboom/Centrum

Nr. 2

Karin Hoogteijling

Wezel

Nr. 6

Mari van Wanroij

Aalsburg

Nr. 10

Bea Schouten

De Weertjes

Nr. 4

Marlien Joosse

Bergharen

Nr. 8

Hilde Cuppen

De Uilenboom/Centrum

Nr. 12

Wilbert Bary

Blauwe Hof

Aan het woord

Lijsttrekker Björn Derksen

“Ik ben super trots om deze mooie lijst met 40 kandidaten 
uit heel Wijchen en de dorpen te mogen aanvoeren! 
Een mooie groep met veel kennis, kunde en ervaring. 
Hiermee gaan wij ons weer maximaal inspannen voor 
onze inwoners. Net zoals we dat de afgelopen periode met 
succes gedaan hebben. Jouw stem is bij ons in goede en 
vertrouwde handen! Stem op 14, 15 of 16 maart op het 
CDA Wijchen!”
 
Björn is naast gemeenteraadslid zelfstandig ondernemer. 
Hij is momenteel werkzaam bij netbeheerder TenneT. 
Björn werkt daar als projectleider Ruimtelijke planning 
aan het Wind op zee project IJmuiden Ver. Dit is een van 
de grootste energieprojecten van Nederland waarbij een 
paar honderd windturbines op de Noordzee aangesloten 
worden op het landelijke hoogspanningsnet.


