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Iedereen doet ertoe! Samenleven doe je met elkaar.
Het CDA wil graag dat iedereen aan de Halderbergse samenleving meedoet. Voor
diegene, die om welke reden dan ook daaraan niet kan deelnemen, hebben wij altijd
oog en een luisterend oor om ook hen erbij te betrekken. Het CDA zoekt de
verbinding en wil tegenwicht geven aan de verwijdering, die tegenwoordig tussen
groepen mensen plaatsvindt.
Samenleven doe je met elkaar, nooit alleen!
Respectvol en integer met elkaar omgaan.
Burgers moeten door de gemeente klantvriendelijk worden behandeld en moeten
kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid. Op hun beurt dienen burgers ook
zelf respectvol gedrag te tonen. Scholen moeten in projectvorm daaraan bijdragen.
Halderberge aantrekkelijk houden voor jong en oud.
Voor jongeren: goede kinderopvang, flexibele openingstijden in het gemeentehuis,
werkgelegenheid, startersleningen en bouwen van starterswoningen. Voor de
ouderen: voorwaarden scheppen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen
(mantelzorgwoningen); aanpassen tot en bouwen van seniorenwoningen.
Ondernemers
De middenstand en agrarische sector hebben het moeilijk. De concurrentiestrijd en
regelgeving neemt toe. Het CDA zet in om de regeldruk terug te dringen.
Een schone, groene en veilige omgeving.
Het CDA wil een groene, schone en veilige omgeving, waar onkruid, troep en
hondenpoep niet passen. Daarom verruiming van onderhoud aan de openbare
ruimte! Verkeersveiligheid verdient meer aandacht.
Ondersteuning aan hulpbehoevenden.
Het CDA staat voor mensen, die het op welke manier dan ook moeilijk hebben. Wij
staan voor ondersteuning van hulpbehoevenden en bieden hen indien nodig een
schuldhulpverlening.
Halderbergse cultuur geeft kleur en beleving.
Kunst, muziek, toneel, film, heemkunde en natuurlijk het religieus erfgoed van
Halderberge zijn de dragers van identiteit. Zij zijn verbinders in de samenleving.
Cultuur is van en voor iedereen!
Halderberge aantrekkelijk maken voor toeristen.
Halderberge wil graag een toeristische gemeente zijn. Dan moeten we bereid zijn te
investeren om aantrekkelijk te zijn voor toeristen. Daarnaast zien wij kansen om die
aantrekkelijkheid te vergroten door de samenwerking te zoeken met o.a.
ondernemers en musea.
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Zorg op maat voor onze inwoners.
Maatwerk blijft belangrijk, waarbij wij aan de zorgvrager maximale kwaliteit willen
leveren tegen acceptabele kosten.
Sport verbroedert en brengt mensen samen.
Sport bevordert sociale samenhang en draagt zowel bij aan individueel als aan
teambelang. Het CDA zet in op goed toegankelijke en laagdrempelige
sportfaciliteiten. Optimaal benutten van fondsen voor ouders, die op of onder het
bestaansminimum leven, hoort daarbij.
Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen alle steun.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van de samenleving. Zij zijn simpelweg
onmisbaar. Hun vele, belangeloze werk draagt bij aan het gelukkiger maken van veel
inwoners van Halderberge.
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Inleiding
OOG VOOR ELKAAR
Samenleven doe je met elkaar. Alleen krijg je niets gedaan. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn
bijvoorbeeld mensen, die heel vaak omzien naar de ander. Elkaar steunen wanneer de ander
hulp of een duwtje in de rug nodig heeft: dat is ons beeld van de Halderbergse
gemeenschap, waar het CDA de komende jaren extra op in wil zetten.
Dit betekent dat de gemeente individuele situaties van verschillende kanten moet bekijken,
omdat allerlei beleidsvelden in elkaar grijpen. Alles hangt immers met alles samen. Deze
benadering levert maatwerk op. Daar streven we naar.
Modern en betrouwbaar besturen
De communicatie tussen burgers en lokale overheid laat te wensen over. De burger voelt
niet altijd gehoord. Daarom ligt er óók voor het CDA een opdracht om die communicatie te
verbeteren.
Acties;
- Het CDA wil graag de verbinding verbeteren tussen gemeentebestuur en inwoners
van Halderberge. Voorbeeld: De gemeenteraad vergadert op locatie.
- Het CDA is alert om de bestuurlijke bovenwereld te behoeden voor de invloeden van
de onderwereld en criminaliteit.
- Het CDA staat voor maatschappelijke normen en waarden en draagt dat uit door de
komende jaren een meldpunt te openen op onze website.
De zorgtaken
In de afgelopen raadsperiode zijn belangrijke zorgtaken, zoals jeugdzorg, als gevolg van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet naar de gemeenten
gekomen. Inmiddels kunnen we vaststellen dat deze taken goed binnen de gemeente geland
zijn. Maatwerk blijft belangrijk waarbij we maximale kwaliteit en dienstverlening willen
leveren tegen acceptabele kosten. Er mag niemand tussen de wal en het schip vallen.
De regionale samenwerking blijft belangrijk bij de uitvoering van de zorgtaken.
Actie;
- Het CDA wil samen met de bekende zorgverlenende instellingen van Halderberge een
dementievriendelijke gemeente worden. ( voorbeeld Bergen op Zoom i.s.m.
zorginstelling Tante Louise ).
WMO/Mantelzorgers
Het CDA wil dat mensen, zoals zij dat zelf ook vaak willen, zo lang als mogelijk zelfstandig in
hun eigen huis en omgeving moeten kunnen blijven leven. Familie en mantelzorgers zijn
hierbij zeer belangrijk. Dit vereist vaak wel veel van deze mensen en daar willen we de
komende periode nog meer aandacht aan schenken. Het CDA is van mening dat
mantelzorgers actiever moeten worden betrokken bij de z.g. keukentafelgesprekken. In
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geval van dementie gaat het CDA voor een dementievriendelijke gemeenschap waarin
iedereen kan helpen: van detaillist, vereniging tot en met gemeenteloket! Het CDA is
voorstander van een mantelzorgvergoeding als de mantelzorger voor lange tijd de zorg voor
hun naaste op zich neemt. Zorgen moet niet belast maar beloond worden. De gemeente
mag niet korten op de zorg als de mantelzorger in redelijkheid aangeeft te worden
overbelast.
Acties;
- CDA is voorstander van een mantelzorgvergoeding bij langdurige zorg voor een
naaste.
- De zorgwoningen krijgen een permanente plaats binnen de Wmo.
Werkplein/WVS
Het CDA wil dat de gemeente maatwerk levert dat aansluit bij de kansen en mogelijkheden
van onze inwoners en de lokale en regionale arbeidsmarkt. Samen met de buurgemeenten
moet het Werkplein die kansen scheppen. Het CDA kiest voor het enige recept, dat echt
werkt om meer banen te scheppen: via lagere lasten en minder regels zorgen dat werken en
ondernemen weer lonend wordt. Bijzondere aandacht is er voor ouderen, statushouders en
mensen, die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan.
Actie;
- Blijvende ondersteuning voor “Werk Voorop”, Halderbergs lokaal
werkgelegenheidsbeleid.
Jeugdzorg
De organisatie van de jeugdzorg moet laagdrempelig zijn, zodat jongeren en hun ouders
gemakkelijk hulp durven en kunnen zoeken. De komende jaren moeten we verder werken
aan de afstemming tussen de belangrijke spelers in het veld, zoals de cliënten, het onderwijs,
gemeentelijke begeleiders huisartsen en zorgpartners. Op de eerste plaats moeten jongeren
actief betrokken worden en blijven bij de samenleving.
Als een kind/jongere hulp nodig heeft welke onder de WMO of Jeugdwet valt, moet die in
principe gegeven worden door het netwerk van familie, vrienden en wijkgenoten. Alleen
waar de hulpvraag te complex en zwaar is moet professionele hulp worden ingezet. De
gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor het CDA staat vast dat iedere jongere
goede zorg moet krijgen.
Actie;
- Het CDA zoekt naar mogelijkheden om de bureaucratisering in de Jeugdzorg tegen te
gaan waardoor de middelen die zijn bedoeld voor zorg daar ook aan worden besteed.
Onderwijs
Het CDA streeft naar de school die opereert als spil in de wijk of dorp. Een ontmoetingsplek,
die optimaal benut wordt. Het CDA wil inzetten op het verder door ontwikkelen van
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Integrale Kind Centra (IKC), waar onderwijs en voorschoolse voorzieningen nauw
samenwerken. Het CDA stimuleert een integrale aanpak, waarbij scholen (zowel basis als
voortgezet) en instanties samenwerken om o.a. achterstandsbeleid en ongeoorloofd
schoolverzuim te bestrijden en praktijkonderwijs en volwasseneneducatie vorm te geven.
Actie;
- Het CDA wil dat Halderberge zich als onderwijsgemeente verder ontwikkelt door
nieuwe opleidingen naar Halderberge te halen.
Vrijwilligers
Het CDA staat voor een samenleving, die uitgaat van het principe dat we er zijn voor elkaar
en met elkaar. Vrijwilligers zijn hierin de onmisbare factor. Die saamhorigheid draagt bij aan
het gelukkiger maken van allen die in Halderberge wonen en werken. Deze onbetaalde
vrijwilligers verdienen onze waardering en respect. Het CDA wil de regels voor
onkostenvergoeding van vrijwilligerswerk versoepelen. Het CDA wil graag alle
mogelijkheden onderzoeken om vrijwilligers te behouden of burgers te stimuleren
vrijwilligerswerk op te pakken.
Actie;
- Het CDA wil verenigingen en maatschappelijke organisaties die veel gebruik maken
van vrijwilligers belonen met een aanvullende financiële ondersteuning.
Cultuur
Cultuur, kunst, toneel, film, muziek en historische kringen geven kleur en beleving aan het
samenleven. Ze zijn de dragers van identiteit, verbinders in de samenleving en geven ons
geborgenheid. Cultuur is van en voor iedereen! Eigen initiatieven vanuit de burgers
verdienen alle steun. Het CDA vindt vanuit deze visie dat laagdrempelige voorzieningen voor
het beoefenen van muziek, het lezen, creatieve bezigheden, museumbezoek en heemkunde
of toneelspelen beschikbaar moeten blijven. Het behoud van cultureel-historisch erfgoed is
voor het CDA van groot belang om zowel waardevolle monumenten en kerken als
documenten en boeken voor de komende generaties te behouden. Niet exclusief, maar
toegankelijk voor iedereen. Halderberge is een gemeente die op vele gebieden rijk is aan
cultuur. Dit moeten we zeker behouden maar ook verder ontwikkelen.
Actie;
- Het CDA wil het bedrijfsleven mee laten doen om het Halderbergs cultureel aanbod
te vergroten en daarmee nieuwe initiatieven mogelijk te maken.
Burger- en Overheidsparticipatie
“De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een
participatiesamenleving”. (troonrede 2013). Een samenleving, waarin iedereen die dat kan
verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de lokale
overheid geen of slechts een ondersteunende rol speelt. Dat vraagt van een gemeente dat
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deze zichzelf dienstbaar en betrouwbaar opstelt en waar mogelijk durft los te laten. CDA
Halderberge staat voor het dichten van de kloof tussen de lokale politiek en de burgers. Wij
willen dat o.a. bereiken door het ondersteunen en faciliteren van burgerparticipatie en
bijdragen aan de realisatie van burgerinitiatieven (overheidsparticipatie) op lokaal- en
straatniveau. Hierbij komt het initiatief af van de inwoners , ondernemers, maatschappelijke
instellingen, scholen, zorginstellingen, etc. Goede voorbeelden hiervan zijn de
Samenstichtingen Stampersgat en Hoeven, die vaak het contact met inwoners zoeken.
De gemeente staat niet buitenspel, houdt toezicht, behoudt de regie en durft “ out of the
box “ te denken door te stimuleren en te faciliteren. Hier moet een goede wisselwerking
ontstaan tussen burger- en overheidsparticipatie.
Acties;
- Het CDA maakt de verbinding tussen de – lokale – overheid en de inwoners van onze
gemeente door het verbeteren van de communicatie. Denk in dit verband aan o.a.
een veiligheidsapp.
- Het CDA omarmt nieuwe initiatieven vanuit de inwoners door te denken in kansen en
niet in beperkingen ( van wet- en regelgeving )
Armoedebeleid
Nederland behoort tot de welvarendste landen in de wereld. Toch leven ook in onze
gemeente huishoudens op of onder de armoedegrens. CDA Halderberge vindt dat elke
inwoner van onze gemeente recht heeft op de primaire levensbehoeften. Een dak boven je
hoofd, voldoende eten en drinken, gezondheidszorg en volwaardig kunnen deelnemen aan
de maatschappij zijn voor CDA Halderberge absolute voorwaarden. Ook vinden wij het van
belang dat kinderen lid kunnen zijn van een vereniging of club en gebruik kunnen maken van
moderne communicatiemedia e.d. Het CDA Halderberge vindt hulp bij het zoeken naar werk,
basisbudget beter leren beheersen en/of deelname aan schuldhulpverlening van groot
belang. Betaald werk is de beste remedie tegen armoede! Daar moet in eerste instantie op
ingestoken worden. Een gemeentelijke coördinator (of wijkteam), die de sociale kaart goed
kent, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Via de gemeentelijke
schuldhulpverlening zetten vrijwilligers zich in om alleenstaanden en gezinnen schuldenvrij
te maken. Het inschakelen van een schuldhulpmaatje is daarbij een goed instrument.
Actie;
- Voor arme kinderen in samenwerking met sport- en andere verenigingen deelname
blijvend mogelijk maken.
Sport en onze sportaccommodaties
Maatschappelijke waarden, zoals individueel- en teambelang, discipline en respect, die
bijdragen tot een verdraagzame en aangename woon- en leefomgeving, worden door
sportbeoefening gevormd. Sportverenigingen zorgen voor verbinding. Het CDA zet in op
goed toegankelijke en laagdrempelige sportfaciliteiten. Wij steunen ‘ open ‘ clubs die het
belang hiervan erkennen en bereid zijn zich te richten op de behoeften van de buurt en
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omgeving. Onze mooie en deels nieuwe sportcomplexen moeten we open kunnen stellen
voor sporters met een handicap.
Actie;
- Het CDA staat voor optimaal gebruik van brede sportaccommodaties door diverse
doelgroepen de verbinding te laten zoeken.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Door hun
afnemende gezondheid en mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten
raken ouderen geïsoleerd en ligt eenzaamheid op de loer.
De zorg en aandacht voor onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van
familie, buren, kennissen en verenigingen. Het CDA Halderberge wil een lokale aanpak van
eenzaamheid, waarbij met name ouderen die in een isolement dreigen te raken regelmatig
worden bezocht. Goede ouderenzorg is voor ons een kwestie van beschaving. Het gaat om
liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij
willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is, ook voor gesprekken rond levensvragen
en zingeving en/of het naderende levenseinde. Dit is ook net zo belangrijk voor de jeugd.
Actie;
- Het CDA wil met maatschappelijke partners (voorbeeld KBO en wijkverenigingen)
eenzaamheid bestrijden door vaker jongeren en ouderen thuis te bezoeken.
Agrarische sector
Het CDA weet wat er speelt binnen de agrarische sector. Voor Halderberge is het een
bedrijfstak met een belangrijke economische positie. De agrarische sector wordt
geconfronteerd met onzekerheden, veroorzaakt door onheldere regelgeving.
Het CDA dringt aan op duidelijkheid. Schaalvergroting is onvermijdelijk, waardoor oude
bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. De omgevingswet biedt mogelijkheden om hier op
gepaste wijze mee om te gaan met als resultaat een nog leefbaarder buitengebied, dat zo
weinig mogelijk belemmeringen oplevert voor onze agrariërs.
Actie;
-

Het CDA zal de agrarische ondernemers ondersteunen bij het zoeken naar
mogelijkheden om hun bedrijfsvoering meer toekomstbestendig te maken.

Waterparagraaf 2014-2018
Zonder water geen leven. Schoon water is niet alleen een taak van een waterschap.
Klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast, maar ook voor droogte en hitte in
dorpen en steden. Vergroening in de wijk, ook in uw tuin, helpt en verhoogt het woongenot
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en bevordert afvoer van regenwater. Een goede samenwerking tussen gemeente en
waterschap is daarom van essentieel belang.
Actie;
- Het CDA omarmt initiatieven van burgers en bedrijven om de waterhuishouding te
verbeteren (voorbeeld: Project “Steenbreek”).
Voortgezet onderwijs
Al tientallen jaren is het voortgezet onderwijs in Oudenbosch een begrip in onze regio. Dat
willen we als CDA behouden. In een veranderende samenleving, waar op alle gebieden
andere eisen worden gesteld geldt dit zeker ook voor het onderwijs. Daarom is het van
belang te investeren, waardoor de toekomst van het Markland College en Prinsentuin veilig
wordt gesteld.
Acties;
- Het CDA staat voor handhaven van de maatschappelijke stage.
- Het CDA wil de verbinding maken tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen
door praktijkonderwijs optimaal te laten aansluiten op behoefte van bedrijven.
Winkelgebied Oudenbosch
Het centrumgebied van Oudenbosch ondergaat de komende jaren een flinke facelift. De
Markt is gerenoveerd en het religieus erfgoed krijgt een toekomstbestendig gezicht. Het CDA
vindt dat daarbij een passend winkelgebied hoort, waar ondernemers een goede boterham
kunnen verdienen en waar het aantrekkelijk wonen is. De huidige versnippering van winkels,
horeca en woningen vraagt om een heldere visie. Een visie, waarbij duidelijke keuzes worden
gemaakt, die uiteindelijk zorgt voor een bruisend centrum, dat hoort bij de uitstraling van
het straks opgeknapte religieus erfgoed van Oudenbosch.
Actie;
- CDA gaat voor een gedeeltelijk ( in tijd ) autovrij winkelgebied in Oudenbosch om
meer ruimte te scheppen voor de bezoekers, de toegankelijkheid te verbeteren en de
veiligheid van het winkelend publiek te vergroten.
Hartelijk Halderberge
Halderberge zet zich op de kaart als Hartelijk Halderberge. Een plattelandsgemeente, waar
het fijn wonen is en die interessant is voor toeristen. Door de facelift van het religieus
erfgoed neemt het bezoekersaantal toe met een positieve uitstraling naar de overige
kernen. Naast het investeren in stenen streeft het CDA naar een gewenste inpassing van
groen en water (project “Waterpoort”). Hierbij past een groenvisie, die vormgegeven wordt
door een groenplatform. Compensatie voor de vele gerooide bomen gaat ons een
aantrekkelijk groene omgeving geven. Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen
nodigen uit tot ongewenst gebruik en werken verpaupering in de hand. Het CDA is van
mening dat de gemeente daar waar mogelijk zijn verantwoording neemt om dit zo veel
mogelijk te voorkomen met als uiteindelijk resultaat, dat het nog fijner wonen is in
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Halderberge en het toeristen uitnodigt onze gemeente te blijven bezoeken. Daarbij hoort
samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Dat is een opdracht voor de komende
periode!
Actie;
- Wij gaan voor voldoende parkeerfaciliteiten in de winkel- en recreatiegebieden
( voorbeeld: Bovendonk).
Dagelijks onderhoud aan gebouwen, wegen en groen
Grootste ergernissen bij de burger gaan over hondenpoep, zwerfvuil, slechte verhardingen
en onverzorgd groen. Wat het CDA betreft moet het afgelopen zijn met achterstallig
onderhoud. Door hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen en de buitendienst beter te
faciliteren zorgt dit voor een gewenst resultaat. Initiatieven uit de samenleving worden
serieus genomen en op ongewenst gedrag wordt gehandhaafd. De Buiten Beter App, die
burgers de mogelijkheid geeft ergernissen over hun woonomgeving aan de gemeente door
te geven, moet nog meer bekendheid krijgen.
Acties;
- Om een aantrekkelijk woon- en recreatiegemeente te zijn maken wij ons sterk voor
een schone en goed onderhouden woon- en recreatieomgeving.
- Het CDA wil eigenaren van leegstaande gebouwen activeren en stimuleren bij het
vinden van nieuwe bestemmingen.
- Er moet een éénduidig beleid komen t.b.v. onderhoud van de openbare ruimte.
- CDA wil het project Halderberge gaat Groen starten door lokale initiatieven te
belonen voor het lokaal onderhoud van groen en woonomgeving.
Veiligheid
Veiligheid is gemeengoed en van essentieel belang voor de samenleving. Hierbij moet
onderscheid gemaakt worden in verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel.
De verkeersveiligheid vraagt voortdurend aandacht. Het CDA is bereid daarvoor de komende
jaren te investeren. Hierbij denkt het CDA vooral aan handhaving van de maximumsnelheid
op alle doorgaande wegen, veilige stoepen en extra inzet om de drugshandel aan te pakken.
Om het veiligheidsgevoel bij de burgers te verbeteren is het van belang dat er geluisterd
wordt naar onze burgers en dat diverse instanties met elkaar in gesprek blijven.
Buurtpreventie is een goed voorbeeld daarvan. Geweld op straat of in huis blijft een
probleem, dat vaak te laat wordt onderkend. Het CDA pleit ervoor om dit hardnekkige
probleem blijvend actief te bestrijden.
Acties;
- Het CDA wil de verbinding versterken tussen de lokale overheid en de inwoners van
Halderberge door invoering van buurtpreventieteams in alle kernen.
- Het CDA maakt zich sterk voor veilige verkeerssnelheid op alle toegangswegen naar
en door onze kernen (bijvoorbeeld: N640, Vaartweg en Pastoor van Breugelstraat).
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Economisch klimaat en werkgelegenheid
Een gezond economisch klimaat draagt bij aan instandhouding en stimulering van de
werkgelegenheid. Daarom moeten ondernemers de ruimte krijgen om te groeien. Jonge
ondernemers hebben de toekomst. Het CDA vind dat jonge, startende ondernemers
ondersteuning verdienen bij het opstarten van hun bedrijf. De gemeente faciliteert hiervoor.
Het CDA staat voor een versoepeling van de vele regels en wil samen met de ondernemers kijken
waar dat mogelijk is. De bedrijven van nu, en ook de burgers, zijn gebaat bij toekomstgerichte
communicatiemiddelen, zoals glasvezelkabel. Het CDA pleit ervoor dat aan de aanleg van glasvezel in
de gebieden waar deze nog niet aanwezig is, de komende jaren uitvoering gegeven wordt.

Acties;
- Het CDA spant zich in om het “Economisch Koepel” als overlegorgaan te behouden.
-

De gemeente faciliteert jonge ondernemers .
Het CDA staat voor een versoepeling van de vele regels en wil samen met de ondernemers
kijken waar dat mogelijk is.
Het CDA wil een verbinding maken tussen ondernemers, onderwijs en overheid, de drie O’s
(triple helix) om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden tot samenwerking kunnen
zijn.

Duurzaamheid
Werken aan duurzaamheid is geen keuze meer maar een noodzaak. Of het nu over
zonnepanelen, windenergie of aardwarmte gaat: duurzame energie heeft de toekomst. In
2050 wordt de gaskraan vanuit Slochteren dichtgedraaid. Door tijdig hierop te anticiperen
biedt dit kansen. Het CDA is van mening dat duurzaamheid een vast onderwerp moet zijn bij
het vaststellen van toekomstige voorstellen, waardoor invulling van duurzaamheid een
vanzelfsprekendheid wordt.
Acties;
- Het CDA gaat met ludieke acties afvalscheiding stimuleren. Wij willen statiegeld
invoeren voor blikjes en plastic flesjes om daarmee de jeugd milieubewuster te
maken.
- Het CDA stimuleert duurzaam bouwen door subsidiemogelijkheden te verbreden.
Wonen in Halderberge.
Wonen blijft belangrijk voor alle inwoners van Halderberge. Het CDA heeft het scenario van
krimp van de bevolking in West Brabant nooit geaccepteerd. Het CDA is er van overtuigd dat
blijvend bouwen dat voorkomt of teniet doet.
Actie;
- CDA Halderberge maakt zich sterk om te blijven bouwen voor de behoeften van alle
doelgroepen ( bijvoorbeeld: starters, jonge gezinnen en senioren ) binnen de
Halderbergse samenleving .
11

