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Verbinden, we hebben oog voor een ander
Meedoen, je levert een bijdrage vanuit je talenten
Doorgeven, we kijken verder dan vandaag

SAMEN AAN ZET

Aanspreken, je gaat met elkaar in gesprek

in een oogopslag

CDA´ers in de gemeente Beesel, zijn mensen met hart voor de samenleving. Dit doen we vanuit vier
basiswaarden die ons binden in een partij. Een partij waar we met elkaar het debat voeren, waar we de dialoog
met en in de gemeenschap aangaan. Waar we ons inzetten voor verbinden, meedoen, doorgeven en
aanspreken.
In ons verkiezingsprogramma Samen aan Zet, geven we de vertaling van deze basiswaarden en hoe we die
invullen als gemeentebestuur in de komende vier jaar. Met een keuze voor het CDA gaan wij ons inzetten voor;
1.

We nemen onze inwoners serieus, we nemen inwoners
mee in het maken van nieuwe plannen, wanneer
inwoners met eigen plannen komen dan geven we daar
ruimte aan!

2.

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst.
Goede basisvoorzieningen voor onze jeugd.
Ondersteuning in natura voor jongeren via
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting
Leergeld.
3. Administratie, papier- en regelwerk in de zorg, willen we
terugdringen waar dit een verantwoordelijkheid van de gemeente is. En we
willen u goed informeren over andere zorgpartijen om het overzicht te
behouden.
4. Meedenken met ondernemers, hun initiatieven en plannen hebben
vaak een maatschappelijk rendement waar meer mensen baat bij hebben.
5. Leegstand is een grote zorg, doorpakken om verloedering tegen te
gaan. Het centrum heeft op plekken behoefte aan sturend optreden.
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6. Oprichten van een commissie Wonen, waarin inwoners
en experts naast cijfers ook naar de daadwerkelijke
woningbehoefte kijken voor het maken van betere plannen.
7. Verenigingen zijn goud waard voor het stimuleren van
ontmoeting en gemeenschapszin. Daarom blijven we
verenigingen actief ondersteunen om klaar te zijn voor de
toekomst.
8. Ouderen en kwetsbare inwoners verdienen onze
blijvende aandacht, eenzaamheid in de gemeente Beesel is voor
ons niet acceptabel.
9. We staan voor een inclusieve gemeenschap, om het
thema toegankelijkheid verder uit te rollen zetten we hiervoor
een platform op.
10. Gesprek over de kwaliteit van de omgeving met de inwoners en werk te maken van energieopwekking in onze
gemeente.
11. Samen aan zet, voor onze zelfstandige gemeente Beesel, wanneer we daar samen voor blijven gaan zal het CDA
op alle niveaus zich blijven inzetten voor die mooie zelfstandige positie!
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Lijst 2 CDA

SAMEN AAN ZET
Inwoners voelen zich THUIS in de gemeente Beesel, Verenigingen en ondernemers voelen WAARDERING
Gemeentebestuur is BETROKKEN, Uitvoerders van onze plannen zijn TROTS op hun werk

