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1. Bestuur en burgerzaken                                                
 

Het CDA wil dat de gemeente open staat voor wat inwoners graag willen (burgerparticipatie) 

Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over 

oplossingen. De gemeente is er immers voor haar inwoners. 

 
Hoe willen we dat bereiken: 

 

Participatie 

 
Het CDA wil dat aan het begin van een proces overleg plaatsvindt met omwonenden en er 

gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen, zodat er 

meer draagvlak is en wellicht minder bezwaarprocedures nodig zijn.  

 
Het CDA wil dat de gemeente de lokale kennis benut door burgerpanels in te zetten 

rondom specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen, zoals het sociaal domein, de 

ruimtelijke ordening of verkeer. 

Het CDA wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners wordt aangeboden. Dit zoveel als mogelijk 

digitaal maar ook op papier of mondeling voor hen die geen gebruik maken van computer en 

smartphone. 

Transparantie 

Besluiten van het gemeentebestuur dienen transparant te zijn. 
 
Veiligheid 
 

Het CDA wil een veilige woonomgeving voor iedereen, zowel in de wijken als in de centra en wil dat 

de gemeente een actieve houding heeft voor het voorkomen van drugsgebruik en of overlast 

hiervan. Het aantal drugsmeldingen moet hierbij met 50%  afnemen.  Wijkagenten en Boa’s moeten 

ook daadwerkelijk zichtbaar zijn in de wijk.  
 
 
Hoe willen we dat bereiken: 

 

Onze inwoners moeten zich thuis en in hun omgeving veilig voelen. Een veilige gemeente 

vraagt om stevige maatregelen. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van 

criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 

veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken.Maar ook op 

thema’s als colportage, verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte. 

We waarderen de rol van de wijkagent, Boa`s en buurtpreventie in onze wijken en dorpen. Zij 

moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de 

buurt. 

 

Ondermijning 

 
Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt. 

Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten 

afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab 

midden in een woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente 

(kunnen) voorkomen. Dat moeten we stoppen, want het tast onze rechtsstaat aan. 
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Het CDA wil dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere organisaties 

optrekt om ondermijning tegen te gaan. 

Het CDA wil dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden.  

 

Buurtbemiddeling 

 

Afgelopen jaren steeg het aantal buurtruzies en met het vele thuiswerken door 

coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met 

woningcorporaties in op wijkcoördinatoren in op buurtbemiddeling in plaats van escalatie en 

de gang naar de rechter. Buurtbemiddeling is eerder met succes door het CDA geïnitieerd en 

is nog steeds een succesvol. 

  

2. Openbare Ruimte 
 

Het CDA wil in heel Halderberge een uitnodigende verzorgde, openbare ruimte met veel groen. Het 

CDA wil nette en bloemrijke kernen waar meer dan voldoende geveegd wordt zodat straatvuil geen 

kans krijgt. Dit zal zeker bijdragen aan het stimuleren van het toerisme (meer mensen, langere 

verblijfstijd, meer uitgeven van geld). 
 

Voor wat betreft de verkeersveiligheid wil het CDA maatregelen om de drukte en snelheid op de 

Zandeweg en Markt in Oudenbosch, de St. Bernardusstraat en Sprangweg in Hoeven en de 

Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd terug te dringen.   

 
 
Hoe willen we dat bereiken: 
 
Kwaliteit van de woonomgeving moet omhoog 

 

Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert. 

Het CDA roemt hierbij de vrijwilligers die zich inzetten voor het opruimen van afval in de 

bermen en behoud van bestaande en waardevolle bomen en willen deze initiatieven 

ondersteunen en waar het kan faciliteren. 

 

De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten 

in de omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is 

een vast onderdeel van het ontwerp van de openbare ruimte bij ontwikkelopgaven. 

De openbare ruimte moet ook veilig zijn. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van 

iedereen en speciaal van kinderen en ouderen. 

 
Het CDA blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, 

hindernissen worden gesignaleerd en verholpen. Zij ondersteunt collectieve oplossingen die 

inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Het CDA wil bijvoorbeeld 

meer bankjes voor ontmoeting.  

 
De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene 

woonomgeving voelen  zich gezonder. Het CDA wil de groene openbare ruimte aantrekkelijker 

maken om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als 

ruimtelijke functie. Het CDA vindt dat openbare groenstroken moeten worden benut. Het houdt  

de dorpskernen koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen in de winter en zorgt voor 

versterking van de biodiversiteit. Hierbij denken we aan bloemrijk bermbeheer, aanplant van  
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een geboortebos en toepassing van natuurlijke afscheidingen, zoals een houtwal om een 

parkeerplaats. Het CDA wil groen wat verdwijnt door bebouwing volledig door groen 

gecompenseerd wordt. Het CDA wil dat het groen op een ecologische manier onderhouden 

wordt en wil chemische middelen verbieden. Hiermee geven we als lokale overheid het goede 

voorbeeld.  

 

Investeren in goede bereikbaarheid 
 

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan 

verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond 

vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk. Vooral voor de scholieren dient 

het fietspad langs de St. Bernardusstraat in Hoeven en het fietspad richting Etten-Leur te worden 

verbreed maar moeten er ook meer beschermende maatregelen komen voor de fietser op de Markt in 

Oudenbosch. 

Voor wat betreft de verkeersveiligheid in het algemeen wil het CDA onderzocht hebben met 

welke maatregelen de drukte en snelheid op de Markt in Oudenbosch, de St. Bernardusstraat 

en Sprangweg in Hoeven en de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd kan worden 

teruggedrongen. Voor wat betreft de kruising Gors met de St. Bernardusstraat en de Oude 

Antwerpse Postbaan vindt het CDA een rotonde de enige maatregel die de snelheid en de 

drukte kan temperen.  

Het CDA wil voor 2026 helderheid hebben hoe en wanneer het knooppunt afrit A17 bij de Kralen wordt 

aangepakt. De opstopping van het verkeer hier zorgt voor een hoge toename van het autoverkeer 

richting de kruising Markt met de Pastoor Hellemonsstraat in Oudenbosch.                                                 

Daarnaast wil het CDA een onderzoek naar de mogelijkheden voor een noordelijke rondweg Hoeven 

gezien de uitbreidingsplannen van Etten Leur aan de westzijde bij de Hoevenseweg. De 

verkeersbelasting op de aansluitende Sprangweg en St. Bernardusstraat is nu al te hoog. 

 

Goed openbaar vervoer 
 

Goede OV-voorzieningen zijn belangrijk en verminderen drukte, vervuiling en de 

afhankelijkheid van de auto.  

Goede bereikbaarheid van buurten, voorzieningen en bedrijventerreinen in landelijke gebieden 

is een groot goed. Voor deze plekken zetten wij ons samen met de provincie in voor goede 

concessies voor het openbaar vervoer. 

 
Wij zetten ons in voor de realisering van regionale OV-knooppunten, met goede 

overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (stalling fietsen, oplaadmogelijkheden 

elektrische fietsen, beschut overstappen). Het station in Oudenbosch kan zo`n knooppunt zijn 

waarbij meteen de bus uit de route op de Markt gehaald kan worden. Het station is dan 

bereikbaar via de Oudenbosche Koepelbaan – Vaartweg – Parklaan. 

 
Het CDA wil hierbij dat reizigers vanuit bijvoorbeeld de Zellebergen op aanvraag vervoerd 

worden richting het station in Oudenbosch. 

 

Waterbeheer 

Onze kernen moeten ‘waterslim’ worden zodat we de pieken in regenval en droogte beter 

aankunnen. Het CDA wil groene daken, het afkoppelen van hemelwater op het riool en 

energiebesparende maatregelen stimuleren. Europese en nationale subsidieregelingen moeten 

hiervoor meer worden ingezet. 
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3. Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Halderberge naar 35000 inwoners (inspelen op het woningentekort) 

Een bewonersplicht moet er komen voor de koper van een huis om zodoende huisjesmelkers tegen 

te gaan. 

De huisvesting van arbeidsmigranten dient bij voorkeur op het terrein van de werkgever plaats te 

vinden en indien dit niet mogelijk is dan dienen er centrale woonvormen voor arbeidsmigranten te 

komen die aan alle eisen voldoen. 
 

Hoe bereiken we dat: 

 

Wonen: kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit 
 

Het CDA wil dat planontwikkelingen vanuit een visie op de kernen tot stand komt. Wij zien de 

gemeente als regisseur en bewaker van kwaliteit van de woningbouwplannen. Het CDA wil 

de ambities uit de Woonvisie 2021-2025 ook daadwerkelijk waarmaken.  

In die regiefunctie van de gemeente wil het CDA bovenop het huidige 

woningbouwprogramma dat in 2026 o.a. St. Anna volledig gerestaureerd en bewoond is, het 

staalunieterrein bebouwd is en dat de kerk in Stampersgat verbouwd is tot 

appartementencomplex.  

 

Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. 

Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en 

de kwaliteit van het woningaanbod.  

 
Het CDA wil dat de regels voor woningbouwinitiatieven gericht zijn op de kwaliteit van de 

woning en omgeving.  

 
Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren 

 
Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Het CDA wil extra aandacht voor de 

lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en 

eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. 

Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) 

woningbouw nodig. 

In onze gemeente met een bevolkingsgroei kiezen we voor ‘bouwen voor de eigen behoefte’. 

Het CDA wil bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de 

gemeente. Kopers moeten een sociale en/of economische binding hebben met de 

woonplek of met de regio. Dit wordt voor het CDA een onderdeel van de 

verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen. 

 

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen zoals een 

passend woonaanbod aan inwoners die een beroep moeten doen op een vorm van begeleid 

wonen of niet meer zelfstandig kunnen wonen.                                                                                      

De combinatie van wonen en zorg voor een familielid in de directe woonomgeving vindt het 

CDA vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele 

bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is 

beëindigd, wordt verwijderd. 
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4. Duurzaamheid 

 
Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners 

en bedrijven. 

Het CDA is voorstander om zonnepanelen niet op agrarische grond te plaatsen maar bijvoorbeeld in 

de bermen van de Oudenbossche Koepelbaan en op daken van schuren/stallen en industriehallen. 

 

Hoe bereiken we dat: 

Maatregelen zijn betaalbaar, behapbaar en met draagvlak 

Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. Het 

CDA wil dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. Landbouwgronden en 

natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. 
 

Ten aanzien van plaatsing windmolens en zonnecollectoren vindt het CDA het essentieel dat er 

lokaal voldoende draagvlak is, voordat plannen worden uitgevoerd. 

 

Energieopwekking en infrastructuur 
 
Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op een 

uitvoeringsplan met integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder 

inwoners. Voor de inwoners willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo 

eerlijk mogelijk worden verdeeld. 

Het CDA wil hierbij dat mensen die overlast hebben van het nog aan te leggen 380 KV tracé 

hiervoor op een eerlijke wijze gecompenseerd worden 

 
Het CDA wil dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een 

collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken. 

 
In 2050 moeten de woningen in de gemeente van het gas af. Dit is een hele opgave. Voordat 

tot uitvoering wordt overgegaan wil het CDA dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor 

onze inwoners. 

Het CDA wil dat de gemeente in het verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de 

uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de 

gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst maar wel om de kans te geven aan 

nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. 

 
Het CDA wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door 

maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. 

Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen 

worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.  

 
Circulaire economie 

 
Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen 

bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. 

Het CDA wil kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser en 

vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren,  
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winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen  

aan een sterke lokale en circulaire economie. 

 

 
Duurzaamheid faciliteren 

 
In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de 

verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen 

en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen.  

 
Nieuwe scholen worden (bijna) energieneutraal gebouwd en hebben voldoende ventilatie. 

Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke energie-beperkende 

investeringen noodzakelijk zijn. 

 
Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt klimaatneutraal en meer groen de norm. We 

bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater. 

 
Duurzaam inkopen wordt de norm 
 
Het CDA wil dat de gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om 

duurzaam inkoopbeleid. 

In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale 

ondernemers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud aan lokale hoveniers en onderhoud 

wagenpark aan lokale garages. 

 
Afvalbeleid 

 
Nederland is op weg naar een circulaire economie, waarin hergebruik van producten de norm 

is. Wij kiezen voor een gemeente die de afvalinzameling organiseert, en bewoners, 

ondernemers en organisaties prikkelt en met goed voorbeeldgedrag inspireert om de 

hoeveelheid restafval terug te dringen. 

 

5. Economische ontwikkeling 
 

Het CDA wil bedrijven en inwoners de ruimte geven om te ondernemen (innovatie en sterke 

economie). 

Vrijkomende winkel-, industrie- of agrarische opstallen moeten met spoed opnieuw ingevuld worden 

om criminaliteit en verpaupering tegen te gaan. 
 

Hoe bereiken we dat: 

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning 

 
Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en kleinbedrijf (MKB) 

afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en nemen). Zo willen we dat met het 

bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied 

van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig 

personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een minimaal aantal stage- en 

leerplekken en investeringen in innovatie. 

Voor wat betreft de uitwerking van de coronacrisis op het MKB maar zeker ook de horeca wil 

het CDA graag in gesprek gaan met de eigenaren om te bezien of de gemeente hierin iets 

kan betekenen. 
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Het CDA wil één aanspreekpunt, één loket voor ondernemers. 

 

Het CDA wil in principe geen hogere lokale belastingen voor ondernemers.                                          

 

Behalve als in samenspraak met de ondernemers is afgesproken om de inkomsten te  

gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat. 

 
Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de norm is. 
 

Het CDA wil dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting 

naar de snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de 

toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen. 

 
Het CDA wil inzetten op het herstructureren/revitaliseren van oude bedrijventerreinen. Het CDA 

wil dat het gebruik van bestaande terreinen voor gaat op het ontwikkelen van nieuwe 

bedrijventerreinen (waaronder kantoorlocaties). Regionale afstemming tussen gemeenten over 

de omvang en de kwaliteit van bedrijventerreinen is hierbij belangrijk. 

Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van buurten, 

wijken en dorpen behouden blijft. 

 

Het CDA wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om optimaal gebruik te maken van alle 

digitale diensten. Een glasvezelnetwerk biedt hiervoor een oplossing. Het CDA wil daarom een 

glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken van de gemeente. Ontwikkelaars mogen pas aanleggen 

als zij ook in onrendabele (buiten)gebieden willen investeren. Dit netwerk moet open zijn 

waarop alle providers in Nederland hun diensten kunnen aanbieden. 

 

Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg van wegen. Denk hierbij aan laadinfrastructuur 

voor elektrische voertuigen, aan gras-parkeren, maar ook aan specifieke projecten, zoals 

projecten met circulair asfalt. 

 

Minder leegstand in de centra en winkelstraten 

 
Het CDA wil dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand. 

Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht. 

Het CDA wil dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden gebruikt 

als pop-up store om startende en kleine ondernemers te huisvesten, 

We vinden dat er terughoudend omgegaan moet worden met het realiseren van grootschalige 

detailhandel aan de rand van steden en dorpen. Dit om het leegzuigen van de dorpscentra te 

voorkomen. 

 
Werkgelegenheid 

 
Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van 

werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met een lokale basisbaan. Dit is een 

parttime baan, die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het 

doorstromen naar een volwaardige baan. 

 
Arbeidsmigranten 

 
De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een  
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verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan 

initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen. 

 

We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen. 

 

Er moet een bewonersplicht komen voor de koper van een huis om zodoende  

huisjesmelkers tegen te gaan. 

De huisvesting van arbeidsmigranten dient bij voorkeur op het terrein van de werkgever te zijn en 

indien dit niet mogelijk is dan dienen er centrale woonvormen voor arbeidsmigranten te komen die aan 

alle eisen voldoen. Wij zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van beschikbare 

taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden. We zetten 

projecten op om het contact tussen arbeidsmigranten en lokale inwoners te stimuleren. 

 

Leren en werken 
 

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is 

een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Voorkomen 

moet worden dat jongeren hun studie staken vanwege het niet vinden van een stageplaats.  

Ondernemers ervaren nu een tekort aan (nieuwe) goed opgeleide en gediplomeerde 

medewerkers. 

 
Het CDA wil daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het 

bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te 

ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio. 

 
Landbouw 

 
Gezien de huidige problematieken in de agrarische sector wil het CDA wil een vitale agrarische 

sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap. Het CDA wil een 

landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen en ondersteuning 

(ook voor stoppende boeren), bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en 

natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw. Het CDA wil graag in 

overleg met betrokkenen, ZLTO en provincie deze mogelijkheden vroegtijdig opsporen en 

opnemen in de gemeentelijke omgevingsplannen. Het CDA wil agrariërs stimuleren ook zorg te 

dragen voor natuurbeheer. Wij zien ook de agrariër als beheerder van ons typerende 

landschap. 

 

6. Zorg, jeugd en Participatie 
 

Er moet een garantie zijn dat goede zorg op redelijke afstand voor iedereen beschikbaar is. 

Dit geldt zowel voor ziekenhuizen als huisartsenposten en spoedeisende hulp.  

In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als 1 team samenwerkt.   

Eenzaamheid onder onze oudere bewoners moet voorkomen worden. 

Het CDA wil vroegtijdige signalering voor de hulpvraag achter de voordeur Ook indien 

mensen niet instaat zijn deze hulpvraag zelf te stellen.   

 

Hoe bereiken we dat: 
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Zorg in de buurt 

 
Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt, zoals in de polikliniek in Oudenbosch en 

Etten-Leur, en de regioziekenhuizen in Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom, om te 

garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is.  

 

Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten in de nabijheid beschikbaar zijn. De  

maximale aanrijtijd van ambulances moet bewaakt worden. Het CDA kiest voor minder  

marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg. 

 

In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als 1 team samenwerkt. Daarbij 

zetten we in op continuïteit, het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een  

andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is belangrijk. 

 
Nabuurschap, het omzien naar elkaar, wordt gestimuleerd vanuit de gemeente. 

 
Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, pinautomaat, 

basisschool of openbare bibliotheek in de buurt. We ondersteunen en stimuleren projecten die 

generaties en culturen met elkaar in contact brengen. 

 
Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de 

gemeente op orde zijn. Hierbij is ook aandacht voor maatschappelijke initiatieven zoals een 

belbus of buurtvervoer. 

 
Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de 

bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid 

van de leefomgeving. Het CDA wil dat er meer voorlichting en aandacht komt bij politie, 

banken en bedrijven voor de aangifte van en meldingen en aangiftes van kleine criminaliteit.  

Wij vinden het belangrijk dat er tot en met de laatste levensfase er goede zorg en 

ondersteuning moet zijn. 

 
We faciliteren en zorgen voor snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen 

en familiehuizen. 

 
Steun voor wie een ander helpt 

 
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op 

adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. 

Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van 

deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg 

bieden. 

 
We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen 

 
Bij problemen in het gezin werken we aan 1 plan voor het gezin waarbij de coördinatie 

plaatsvindt door 1 regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, 

relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. 

 
Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis 

laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid is. Een onveilige 

thuissituatie zorgt vaak voor meer problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een 
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oplossing, hoe beter. 

 
 

Het CDA wil dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. De komende periode willen 

we het aantal kinderen dat in armoede leeft minimaal halveren. Het CDA wil de gezinnen waar 

deze kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. Uithuiszetting 

vanwege schulden moet worden voorkomen. Het CDA wil de risicogroepen preventief bereiken  

om schulden in de toekomst te voorkomen. 

We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen, we helpen bij het vinden  

van goede huisvesting, ze moeten goed bereikbaar zijn. 

 
Jeugdhulp en WMO 

 
Het CDA wil professionals in onze wijkteams die zelf aan de slag gaan wat nodig is voor onze 

inwoners. Zij moeten zich meer gaan richten op voorkomen van gezondheids-problemen. 

 
In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor 

ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is 

onwenselijk. Het CDA wil een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone 

opvoeding. We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 

We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de 

financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en 

andere verwijzers. 

 

Het CDA wil af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp 

en de WMO. 

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 

worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere 

vormen van zorg en andere financieringsbronnen. 

 
Iedereen moet mee kunnen doen 

 
Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. 

Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor ieder goed toegankelijk zijn. Waar 

mogelijk willen we dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen. 

Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen zorgen we voor voldoende 
gehandicaptenparkeerplaatsen. 

Het CDA wil dat meer kinderen met een beperking naar een gewone school gaan, met een 

grotere rol voor passend onderwijs. 

 
Meer aandacht en zorg voor onze ouderen 

 
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, 

zoveel mogelijk tegen te gaan. We streven naar huisbezoeken voor alle ouderen. We zetten 

extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de 

maatschappelijke dienstplicht. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven (MKB) en 

verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun 

kennis en ervaring te delen met jongere generaties. 

 
 
Geestelijke gezondheidszorg 

 
We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. Het CDA wil schrijnende 
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situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen 

instellingen en maatschappelijke partners. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking  

 

tussen de politie en de GGZ. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal 

telefoonnummer als zij zich zorgen maken over een buurtgenoot. 

 

Inzetten op preventie en gezond leven 

 
We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het zorgkantoor, 

zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. We betrekken  

sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid en als ambassadeurs voor een 

gezonde leefstijl. 

 
Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken 

verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. 

Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. 

We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve beweegprogramma’s en we zetten 

vroegtijdig preventie-programma’s in tegen roken en drugsgebruik. 

 
Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door 

armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Ieder kind moet een zwemdiploma 

kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit. Wij zorgen dat de 

buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen. Ook zorgen we voor sportveldjes en groene 

speeltuinen in de wijk. 

 
Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. 

Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn en veilig. We zetten sportaccommodaties 

multifunctioneel in voor de buurt. 

 
Participatie en inburgering 

 
Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten 

een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We 

streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. 

 
Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het CDA wil dat wanneer een partner werk vindt, de begeleidingstrajecten van 

de andere partner kunnen doorgaan. 

 
Het CDA wil een laagdrempelige toegang naar een goed en transparant taalaanbod voor inburgeraars 

waarborgen en onprofessionele (malafide) taalbureaus uitsluiten. 

 
Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en 

wordt door vrijwilligers gedaan. Het CDA wil zorgdragen dat er voldoende betaalde krachten zijn 

om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers  

goed te laten functioneren. 

 
Inclusiviteit en anti-discriminatie 

 
Het CDA wil dat de medewerkers bij de gemeente een afspiegeling zijn van de 

bevolkingssamensteling. Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden of mensen met 

een mogelijke arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te reageren op de 
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vacature.  

Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. 

 
7. Onderwijs, sport, cultuur 

 
Het CDA wil zich sterk maken voor meer financiële bijdragen vanuit het Rijk en provincie voor de 

realisatie en exploitatie van de dorpshuizen en religieus erfgoed. 

Het CDA wil lokale ondersteuning voor de cultuursector; van ondernemer tot de kunstprofessional 

en vrijwilliger. 

Het CDA wil één museum in Oudenbosch waar de erfenissen van St. Louis en St. Anna bij elkaar 

komen. 

Het CDA wil  de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan recreatieve en toeristische sector 

evalueren.  

Het CDA wil dat in 2026 de dorpshuizen gereed en in gebruik zijn. 

Het CDA wil speciale aandacht voor ontmoetingsplaatsen voor de jeugd van 15 tot 25 jaar 

Waar jeugd elkaar ontmoet en waar vriendschap ontstaat. 

Het CDA wil dat in 2026 de het lokalen tekort is opgelost en de kindcentra tot stand zijn gebracht.  

 
Levendigheid en saamhorigheid: voor een sterk en vitaal verenigingsleven 

 
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers 

zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan 

met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Het CDA vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of 

andere culturele vorming. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor 

de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden 

ondersteund door de gemeente. 

De gemeente faciliteert de samenwerking van verenigingen en onderwijsinstellingen om tot 

een gevarieerd cultuuraanbod te verzorgen voor jong en oud. 

 

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere 

gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en 

verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde gebouw. 

 
De gevolgen van corona voor de cultuursector zijn groot. Het CDA wil lokale kunst- en cultuur 

gezelschappen zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer verantwoord hun gang laten 

gaan. Naast de door hen verzorgde lessen, repetities en bijeenkomsten dragen deze 

activiteiten ook bij aan het gemeenschapsgevoel en het verminderen van eenzaamheid.  

 

Laaggeletterdheid 

 
In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De 

laaggeletterdheid is veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de 

samenleving. 

 

Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een kwart van 

de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de 

samenleving. Het CDA wil dat bibliotheken en onderwijsinstellingen meer middelen krijgen om 

de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te brengen. De bibliotheek is een 

kennisvoorziening die niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen zo toegankelijk mogelijk 

moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat.  
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Vrijwilligers 

 
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid. De gemeente kan veel doen 

om het vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit door bijvoorbeeld de 

administratieve lasten te verminderen en trage procedures te voorkomen. Vanuit de 

gemeente is er een contactpersoon voor iedere vrijwilligersorganisatie. 

 

 

8. Financiën 
 

Het CDA wil dat de gemeentefinanciën gezond zijn 
 
Hoe bereiken we dit: 

 
Het CDA wil dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond 

investeert. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, 

transparantie en gematigde lokale lasten. Hierbij wil het CDA zich inzetten om de netto-

schuldenlast van de gemeente te verlagen. 

Het CDA wil niet dat we onze zorgplicht-taken voor onze inwoners verwaarlozen door 

investeringen in andere landelijke doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder adequate 

financiën vanuit het Rijk. 

 
Het CDA wil niet dat de onroerende-zaakbelasting (ozb ) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te 

voeren. Verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting 

sluitend te krijgen en deze mag niet hoger zijn dat de inflatie. 

 
Wij vinden de functie van een rekenkamer in de gemeente belangrijk voor projecten met grote 

belangen voor de inwoners en/of grote risico’s. Een rekenkamer(functie) moet in staat zijn om 

te kunnen bepalen of het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven. 
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De 10 kernpunten CDA Halderberge 

 

1. Snel tot stand brengen van kindcentra en dorpshuizen in alle kernen. 

 
2. Een veilige woonomgeving voor iedereen. 

 
3. Inwoners betrekken bij veranderingen in hun buurt. 

 
4. Halderberge krijgt een openbare ruimte met veel groen! 

 
5. Snelheidsmaatregelen in en buiten alle kernen. 

 
6. Fatsoenlijke nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten. 

 
7. Goede zorg voor alle burgers. 

 
8. Groei naar 35.000 inwoners, veel bouwen en op maat! 

 
9. Zonnepanelen op daken en bermen, niet in het buitengebied. 

 
10.  Alleen inflatiestijging van gemeentelijke lasten. 

 

 


