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Onze 10 speerpunten 
 

✓ De hele gemeente energieneutraal. 

✓ Gezonde lucht voor iedereen. 

✓ Werk, uitgaan en huizen voor onze jeugd. 

✓ In elke kern een basisschool met kinderopvang. 

✓ Bibliotheek terug. 

✓ Oud worden in je eigen buurt. 

✓ Een duurzaam buitengebied. 

✓ Passende hulp en zorg voor iedereen. 

✓ Kattendans blijft en wordt sterker. 

✓ Een sterk verenigingsleven. 

De toekomst van Bergeijk: Sterk, groen en sociaal 
Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in 

collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! 

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en 

onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige 

sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de 

voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen.  

Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u  

plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de 

toekomst vol kunnen houden. 
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Groen Bergeijk; en dan ook echt groen… 
We zitten midden in een periode van klimaatverstoring. Als we nu geen actie ondernemen is 

dit onomkeerbaar. Toch willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in 

een groene en gezonde omgeving. Daarom is een ambitieus klimaatbeleid met een sterke 

lokale klimaatagenda noodzakelijk. Daarmee gaan we de klimaatdoelstellingen, zoals het in 

2025 energieneutraal zijn, realiseren. Er moet geïnvesteerd worden in de bewustwording van 

de noodzaak van duurzaamheid. De gemeente zet zich daar actief voor in. We betrekken 

bewoners bij het duurzaam maken van de gemeente en om actief mee te denken over 

manieren om de energiedoelstellingen te halen.  

We erkennen en ondersteunen de belangrijke 

rol die agrariërs hebben in het creëren van 

natuur als onderdeel van de transitie van de 

gangbare landbouw richting een meer 

duurzame landbouw. Dat is goed voor de 

biodiversiteit en het behoud van ons 

cultuurlandschap. Bergeijk moet ook op het 

gebied van duurzame landbouw de groenste 

gemeente willen worden, met een maximale 

bescherming van de gezondheid van de 

inwoners van Bergeijk, met minimale overlast, met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn 

en met een fatsoenlijk inkomen voor agrariërs. We gaan de gezondheidsrisico’s van slechte 

luchtkwaliteit verkleinen. Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Ook de 

uitstoot van veehouderij zorgt voor problemen met de luchtkwaliteit.  

Voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op straat is het belangrijk het fietsgebruik te 

stimuleren, vooral bij de jeugd. We willen goede fietsverbindingen en beter openbaar 

vervoer als alternatief voor de auto, ook in de kleinere kernen. De fiets moet het centrale 

vervoermiddel voor de korte en middellange afstanden worden 

Standpunten natuur en recreatie  

▪ Bestaand groen blijft groen. Het evenemententerrein bij de Kattendans blijft groen 

gebied en wordt niet volgebouwd. 

 

▪ Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van 

dieren en hun leefgebieden voorop. We beheren de openbare ruimte door natuurlijk 

en ecologisch bermbeheer (zoveel mogelijk insectvriendelijk), variatie in beplanting 

van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming en vergroting 

van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. Een groot park met zonnepanelen kan 

samengaan met biodiversiteit. 

 

▪ Bij snoeiwerkzaamheden in de winter wordt ook rekening gehouden met 

overwinterende dieren, door hier en daar groen te laten staan. 

 

▪ We zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten door de 

biodiversiteit te stimuleren. Bij aanplant van gemeentelijke plantsoenen houden we 

rekening met planten waar bijen en vlinders op af komen.  

▪ We willen een maai- en kapverbod tussen 15 maart en 15 juli om broedende vogels 

en andere dieren met jongen hun rust te geven. Zowel in die periode als daarbuiten 

gelden de bepalingen van de Wet natuurbescherming.  
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▪ Oude productiebossen moeten 

omgezet worden naar duurzame 

bossen met een grotere 

biodiversiteit. Samenwerking met 

natuurorganisaties zoals food4bees, 

vogelbescherming en dergelijke moet 

worden uitgebreid. 

 

▪ Braakliggende terreinen en bermen 

worden ingezaaid met 

bijenmengsels. De gemeente kan op 

deze manier ook een bijdrage 

leveren aan het redden van de bijen.  

 

▪ Net als in de gemeente Eersel gaan we onderzoeken of we bepaalde pachtgronden 

uit de kortlopende pacht kunnen halen en inzaaien met insectvriendelijke 

kruidenmengsels. Hiermee leveren we een bescheiden bijdrage aan het bestrijden 

van het teruglopen van het aantal insecten.  

 

▪ Daarnaast wordt het pachtbeleid aangepast en wordt standaard in pachtcontracten 

opgenomen dat de kanten ingezaaid worden met kruidenmengsels. Ondernemers 

kunnen daarbij gebruik maken van subsidies. In het nieuwe pachtbeleid wordt ook 

opgenomen dat er sprake moet zijn van biodiversiteit, weinig gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en natuur-inclusieve landbouw. Om voor biologische boeren 

aantrekkelijk te zijn, gaan we met langer lopende pachtcontracten werken. 

 

▪ We stimuleren inwoners en bedrijven, vooral in de agrarische sector, om onkruid 

milieuvriendelijk te bestrijden. We beperken en ontmoedigen het gebruik van gewas- 

en insectenbestrijdingsmiddelen.  

 

▪ We stimuleren agrariërs om geen monoculturen te hebben door bijvoorbeeld het 

gebruik van andere grasmengsels en de inzet van andere technieken te bevorderen 

om zo de bodem levend te houden. 

 

▪ Het natuurnetwerk Brabant wordt verder uitgebreid. 

 

▪ We zetten ons ervoor in dat het openbaar crossterrein in Hapert en het Eurocircuit 

gebruikt wordt als alternatief voor het crossen in de natuur. Hiermee zorgen we voor 

regulering. Door handhaving, ook al is het vangeffect minimaal, geven we een 

signaal af dat wild crossen niet acceptabel is.  
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Standpunten duurzame energie  

▪ Er komt een energieloket in onze gemeente en we werken daarin samen met de 

vereniging Kempenenergie. Particulieren en organisaties kunnen daar terecht met al 

hun vragen over duurzaamheid. We stimuleren eigen initiatief en coöperaties voor 

decentrale energieopwekking via het lokale energieloket.  

 

▪ We stimuleren het gebruik van 

warmtepompen en zonnepanelen 

door voorlichtingscampagnes te 

organiseren, subsidies te verstrekken 

en daken van publieke gebouwen ter 

beschikking te stellen voor het 

plaatsen van zonnepanelen. 

 

▪ De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: daken van gemeentelijke 

accommodaties worden benut voor (collectieve) zonnepanelen en de gemeente heeft 

alleen nog een energiecontract met een duurzame energieleverancier.  

 

▪ We maken met de woningcorporaties afspraken over kleinschalige energieopwekking 

voor en door huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 

 

▪ Bij nieuwbouwprojecten/verbouwingen wordt uitgegaan van afkoppeling van het 

gasnet. We stimuleren collectieve warmtepompen bij de aanleg van nieuwbouw 

/verbouwingsprojecten. Bij bouwplannen hebben we oog voor circulair en 

energieneutraal bouwen. 

 

▪ Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid 

en energie(voorziening) op als eis, net als het gebruik van energiebesparende 

maatregelen bij nieuwbouw.  

 

▪ We gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om innovaties te stimuleren en te 

ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. Duurzame, innovatieve en 

creatieve lokale ondernemers krijgen voorrang. We geven het goede voorbeeld door 

zelf circulair en innovatief te zijn.  

Standpunten luchtkwaliteit  

▪ De gemeente maakt een actieplan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo sluiten we 

aan op de uitspraak van de rechtbank in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat, 

waarbij Milieudefensie in het gelijk is gesteld en waar het kabinet zich bij heeft 

neergelegd. 

 

▪ Wij zijn tegen een verdere uitbreiding van 

luchthaven Eindhoven als dit zorgt voor 

vermeerdering van overlast. Groei voor Eindhoven 

Airport na 2020 kan alleen met draagvlak van de 

omgeving plaatsvinden, binnen de momenteel 

gebruikte geluidsruimte. Er moet vanaf 2020 jaarlijks 

sprake te zijn van een netto afname van 

geluidshinder voor omwonenden en van uitstoot van 
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fijnstof en CO2. Mits hieraan voldaan wordt, kan de beperking van uitstoot en overlast 

door inzet van moderne, schonere en stillere vliegtuigen gedeeltelijk worden ingezet 

om groei van passagiersaantallen mogelijk te maken.  

 

Voor groei in passagiersaantallen heeft het vliegen met grotere, schone en stille 

vliegtuigen de voorkeur ten opzichte van uitbreiding van het aantal vluchten. 

Nachtvluchten worden teruggedrongen, er zijn bij voorkeur geen geplande landingen 

na 23:00 uur meer, en zeker geen geplande starts voor 7:00 uur en in het weekend 

niet voor 8:00 uur.  

 

▪ Luchtkwaliteit wordt in de landelijke gebieden bedreigd door de omvang van de 

veehouderij. De intensieve veehouderij brengt risico’s voor de volksgezondheid en 

dierenwelzijn met zich mee, draagt bij aan klimaatverandering en geeft stankoverlast. 

We willen strengere geurnormen voor veehouderijen, waarbij zowel 

voorgrondbelasting als achtergrondbelasting worden meegenomen. De huidige 

normen voorkomen overlast in veehouderijgebieden niet voldoende. De gemeente 

stelt een strengere geurverordening op. 

 

▪ Bij de verstrekking van vergunningen voor veehouderijen stelt de gemeente hoge 

eisen aan de uitstoot van fijnstof en ammoniak. We zien streng toe op het gebruik 

van aanwezige luchtwassers.  

Standpunten water(beheer)  

▪ Regenwater wordt waar mogelijk 

niet via het riool afgevoerd, maar 

vastgehouden in de bodem of 

afgevoerd naar vijvers, waterpleinen 

of kanalen. Wij moedigen inwoners 

aan, en maken het financieel 

aantrekkelijker, om hun regenwater 

af te voeren op eigen terrein. Dat 

kan bijvoorbeeld door minder tegels 

te gebruiken, meer groen te planten 

en door de regenpijp niet naar de 

riolering te leiden, maar naar eigen 

grond of een regenton/- reservoir. Regenwater wordt apart opgevangen. Bergeijk 

meldt zich aan voor operatie steenbreek waarbij burgers gestimuleerd worden om 

tegels uit de tuinen te halen en om in de kernen het regenwater op eigen terrein af 

te kunnen voeren. 

 

▪ In de delen van de gemeente die een gemengd rioolstelsel hebben (hemelwater en 

afvalwater in één buis), wordt door afkoppeling het (schone) hemelwater buiten het 

riool gehouden en direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. De waterzuivering 

wordt daardoor ontlast.  
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Standpunten afval  

▪ We volgen de proef in Eersel wat betreft de 9 afvalstromen. Ook het systeem in 

Bladel gaan we nog een keer bekijken en daarna kiezen we voor het meest efficiënte 

systeem dat in de Kempen gebruikt wordt. We willen naar één systeem voor afval in 

de Kempen.  

 

▪ We zetten in op zelf composteren. 

Door zelf compost en dus tuinmest te 

maken, hoeft mest niet meer gekocht te 

worden. Dit levert een besparing op én 

het milieu wordt ontzien. We 

ondersteunen dit door een ruilprogramma 

op te starten zodat inwoners hun groene 

afvalbak om kunnen ruilen voor een 

compostvat en kleine gft bak. 

 

▪ We stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit afval wordt 

direct verwijderd om eventuele natuurschade te voorkomen. Verwijderingskosten 

worden niet doorberekend aan de eigenaren.  

Standpunten mobiliteit 

▪ Er komen voldoende laadpalen voor elektrische fietsen.  

 

▪ Fietsverkeer vanuit de kernen naar 

Eersel, Veldhoven en Eindhoven wordt 

gestimuleerd door de aanleg van 

doorgaande veilige (vrij liggende) 

fietsroutes. Er komt bijvoorbeeld een 

fietspad langs de Broekhovenseweg. De 

hoofdfietsroutes moeten voldoende 

verlicht zijn. Er kan daarbij gewerkt 

worden met lantaarnpalen die 

aanspringen als een fietser nadert.  

 

▪ Er moet Kempen breed nagedacht worden over hoogwaardig openbaar vervoer. 

Daarbij werken we samen met werkgevers(organisaties) en scholen in de omgeving. 

We willen een betere (buurt)busverbinding tussen de kernen met onder andere 

Bladel.  

 

▪ We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijkere auto’s. Bergeijk beschikt daarom 

over vier jaar over een netwerk van openbare elektrische auto-oplaadpunten. De 

daar gebruikte elektriciteit is uiteraard opgewekt met zonne- of windenergie.  
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Standpunten agrarische sector  

▪ We bevorderen duurzame 

innovatie op het platteland, 

zoals biologische landbouw, 

energieleverende daken, 

regionale afzetcoöperaties, 

natuur-inclusieve landbouw en 

multifunctionele landbouw zoals 

zorgboerderijen. We willen 

andere inkomstenbronnen voor 

agrariërs in plaats van intensieve 

veehouderij stimuleren: inzetten 

op toerisme/ zonneproducent, 

productie voor de lokale markt, 

biologische producten.  

 

▪ We maken ons sterk voor flankerend beleid voor stoppende agrariërs en zoeken 

daarvoor de samenwerking in de driehoek overheid - onderwijs - bedrijfsleven. We 

steunen de plannen van de provincie om alle stallen voor 1 januari 2022 aan strenge 

eisen te laten voldoen. Boeren die door de maatregelen onredelijk worden geraakt 

steunen we met sociaal en eerlijk flankerend beleid. 

 

▪ We willen geen grootschalige mestverwerking. Mestvergisters zijn een oplossing voor 

een probleem dat structureel opgelost dient te worden, namelijk door de enorme 

omvang van de veestapel in Brabant sterk te verminderen. Bovendien geven 

mestvergisters vaak geuroverlast en veroorzaken ze regelmatig milieuvervuiling. We 

willen alleen grondgebonden veehouderij met mestverwerking van door eigen dieren 

geproduceerde mest op het eigen terrein.  

 

▪ In onze bestemmingsplannen zijn we kritisch op de vestiging van nieuwe stallen en 

zullen we in overbelaste gebieden de vergunningen schrappen van boeren die 

stoppen om te voorkomen dat in die gebieden het aantal dieren kan blijven 

toenemen. 

 

▪ Er komt geen uitbreiding van het aantal dieren; we willen juist dat het aantal dieren 

minder wordt. We willen geen nieuwe grootschalige veehouderij en geen concentratie 

van meerdere dierensoorten binnen een bepaalde afstand. De afstandsnorm van 

veehouderijen tot woningen wordt opgehoogd. De uitkomsten van wetenschappelijk 

onderzoek worden hierbij gehanteerd. 

 

▪ De gemeente neemt een proactieve rol in het behoud van weidevogels. We 

ondersteunen agrariërs die een transitie willen maken naar bijvoorbeeld weidevogel 

melk. 

 

▪ Ongebruikte milieuvergunningen (voornamelijk van veehouderijen) worden door de 

gemeente zo snel als wettelijk mogelijk is ingetrokken. 
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Sociaal Bergeijk 

Bergeijk voor jong en oud 
We willen dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen; iedereen 

moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Alle kinderen 

moeten de kans krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst en 

achtergrond. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede 

sportvoorzieningen en een leven dat niet bepaald wordt door armoede.  

Armoede leidt tot een sociaal en 

maatschappelijk isolement. 

Armoedebestrijding is het 

fundament van een goed en 

geslaagd sociaal beleid. 

Geldzorgen maken mensen ziek. 

Pas wanneer schulden en 

geldzorgen opgelost zijn, 

kunnen mensen de concentratie 

opbrengen om te re-integreren 

en/of een zorgtraject succesvol 

te doorlopen. Daarom moeten 

minimaregelingen toegankelijk 

en ruimhartig zijn. Iedereen 

moet kunnen wonen in een betaalbaar huis. Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk 

voor het welbevinden van mensen. Zorg en welzijn moeten dichtbij, toegankelijk, 

beschikbaar, betaalbaar en aanwezig zijn. Niet de regels en structuren staan centraal, maar 

aandacht voor de mens.  

Dorpsondersteuners, jongerenwerkers en vrijwilligers zijn de ogen en oren in onze kernen. 

Dit in de overtuiging dat een verbonden samenleving alleen kan slagen als vrijwilligers en 

mantelzorgers voldoende ondersteund worden door professionals. Er is ruimte om te kijken 

naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. 

Standpunten zorg en welzijn   

▪ Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt en voor elke inwoner 

moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt, met welk probleem of welke 

ondersteuningsvraag.  

 

▪ Inwoners worden proactief en op een begrijpelijke manier geïnformeerd over de 

mogelijkheid om van een onafhankelijk cliëntondersteuner gebruik te maken. 

 

▪ Gemeentelijke regelgeving en beleid moeten begrijpelijk zijn. De papieren rompslomp 

wordt zo klein mogelijk gehouden en de gemeente houdt naast digitale ook papieren 

informatievoorziening in stand. 

 

▪ De medewerkers die de WMO-loketten bedienen gaan meer naar de inwoners toe. 

 

▪ Er wordt meer bekendheid gegeven aan regelingen voor mensen met een laag 

inkomen, ook aan mensen die niet bij de ISD bekend zijn. Dit wordt proactief gedaan 

via verschillende informatiekanalen. En als inwoners in beeld komen bij de ISD, 
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krijgen ze meteen een inkomenscheck en 

wordt gekeken op welke regelingen ze een 

beroep kunnen doen. Mensen die dat 

willen worden daarbij geholpen.  

 

▪ Bij de toegankelijkheid van openbare 

ruimtes en van informatie wordt ook 

rekening gehouden met oudere inwoners 

en inwoners met een beperking. Bij 

aanpassingen van openbare ruimtes wordt 

een toegankelijkheidscheck uitgevoerd.  

 

▪ De gemeente zorgt voor adequate ondersteuning en respijtzorg voor mantelzorgers. 

We willen van mantelzorgers horen wat ze nodig hebben om het vol te houden. 

 

▪ We zijn er voorstander van dat de dorpsondersteuners op een meer maatschappelijk 

opbouwwerkachtige manier gaan werken en dat er uitbreiding van uren komt. De 

dorpsondersteuners beschikken over een eigen budget voor het oplossen van eerste 

noden die ze tegen komen en om lokale initiatieven te kunnen ondersteunen. 

 

▪ Aanbestedingen in het sociaal domein worden zoveel mogelijk beperkt en we sturen 

niet eenzijdig op kostenbeheersing. We willen gebrek aan continuïteit en onzekerheid 

bij de inwoners en bij de instellingen voorkomen door met langer lopende 

samenwerkingen te werken. Ook moet social return meegenomen worden in 

aanbestedingen.  

Standpunten gemeenschapshuizen 

▪ Het is belangrijk dat een gemeenschapshuis wordt gedragen door de gemeenschap 

zelf. Een gemeenschapshuis is een centrum van ontmoeting, van sociale cohesie, een 

huis voor verenigingen en een springplank voor nieuwe initiatieven. Belangrijker dan 

het gebouw zijn de activiteiten die er plaats vinden.  

 

▪ In het kader van meedoen aan de samenleving kunnen mensen vanuit een uitkering 

werken als beheerder in de gemeenschapshuizen.  

 

▪ We kiezen voor meer bundeling van voorzieningen. Gemeenschapshuizen en 

seniorensteunpunten in een kern gaan meer samenwerken. Dit in samenwerking met 

de lokale gezondheidsvoorzieningen, dorpsondersteuners en lokale 

ondersteuningsteams.  

Standpunten ouderenbeleid 

▪ Ouderen hechten aan hun woning, buurt en buurtbewoners. Ze willen graag blijven 

wonen in hun huis, ook als dat niet optimaal aangepast is op de levensfase. We zien 

dat dit vaak pas bespreekbaar wordt als er al problemen zijn. We willen hier meer 

aandacht aan besteden door middel van bewustwordingscampagnes in combinatie 

met financieringsmogelijkheden, zoals de Blijver lening (financiële mogelijkheden 

voor ouderen om hun huis levensloopbestendig te maken).  
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▪ Uit onderzoek is gebleken dat huishoudelijke hulp vrij karig wordt ingezet. Als 

inwoners meer uren huishoudelijke hulp nodig hebben, zorgen we daarvoor.  

 

▪ Eenzaamheid kan een probleem zijn voor ouderen. Als de kernen ideeën hebben voor 

activiteiten voor ouderen of andere manieren om eenzaamheid tegen te gaan, zullen 

we dat ondersteunen.  

 

▪ We zorgen ervoor dat we ook de komende jaren dementievriendelijke gemeente 

blijven en gebruik maken van innovaties die ontwikkeld worden om mensen met 

dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. 

Standpunten kind en jeugd    

▪ Wij kiezen voor een preventieve 

aanpak wat betreft prestatie 

verhogende middelen, roken, 

drugs en alcohol. Dit betekent 

goede voorlichting op school, 

horeca en sportclubs over 

verantwoord gebruik aan zowel 

de jongeren zelf als aan hun 

ouders. 

We laten drugs testen in het 

lokale uitgaansleven en tijdens 

bepaalde evenementen.  

 

▪ Wij trekken samen op met scholen, huisartsen, kinderopvangorganisaties en de 

jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en bij het stimuleren van een 

gezonde levensstijl. We denken hierbij ook aan de gezonde sportkantine.  

 

▪ Er zullen altijd jongeren zijn die specialistische hulp nodig hebben. We werken aan 

het goed aansluiten van de algemene jeugdhulp op de specialistische jeugdhulp. Ook 

willen wij niet dat jongeren die gebruik maken van jeugdzorg er na hun 18de 
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verjaardag plotseling alleen voorstaan. Daarom willen wij dat de zorg voor jongeren 

zo nodig kan doorlopen. Als gemeente houden we deze jeugdigen in beeld en zorgen 

we ervoor dat ze de zorg krijgen die nodig is.  

 

▪ Aan jongeren zelf wordt gevraagd hoe het voorzieningenniveau in de kernen voor 

hen op peil gehouden kan worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 

openingstijden van de horeca, uitgaansgelegenheden, cultureel aanbod, sport. Dit 

onderzoek en het uitvoeren wordt met en door jongeren en de in te stellen jeugdraad 

zelf uitgevoerd. Jongeren leveren zelf ook een bijdrage aan het organiseren van de 

activiteiten. 

Standpunten onderwijs  

▪ In elke kern behouden we de basisschool als basisvoorziening. Kleine dorpsscholen 

hebben bestaansrecht, omdat zij ook invulling geven aan de sociale verbondenheid in 

kleinere leefgemeenschappen en kinderen in de eigen buurt naar school kunnen 

gaan.  

 

▪ In elke kern zijn de voorzieningen voor kinderen, zoals school, kinderopvang, 

buitenschoolse opvang, zorg (voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor 

ouders) en vrije tijd zoveel mogelijk gebundeld in een doorlopende leerlijn en waar 

mogelijk uitgevoerd onder een dak. Dit is de basis van het idee van een integraal 

kindcentrum. Een integraal kind centrum is van een zodanige omvang dat kinderen 

zich er veilig en gekend voelen. Een te grote omvang brengt anonimiteit met zich 

mee. De plek waar een integraal kind centrum komt moet veilig, kindvriendelijk en 

centraal gelegen in de kern zijn.  

 

▪ Voor het integraal kindcentrum op ‘t Hof vinden we de locatie bij de Kattendans niet 

geschikt. Er moet opnieuw naar de eerder aangegeven alternatieve locaties gekeken 

worden. Er moeten verkeersveilige routes naar het integraal kind centrum zijn en ook 

de breng- en haalplek moet veilig zijn.  
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▪ We stimuleren ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan. 

Tijdens de breng- en haaltijden zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij. 

Voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- 

en zwaaiplekken.  

 

▪ Schoolgebouwen moeten passen bij de eisen van deze tijd; schoon, veilig, 

comfortabel en groen. Nieuwe schoolgebouwen moeten energieneutraal zijn, 

schoolpleinen groen ingericht. Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig 

toegankelijk, óók voor leerlingen met een fysieke beperking.  

 

▪ Het kabinet heeft een plan met betrekking tot de aanleg van moestuinen bij 

basisscholen. We gaan onderzoeken op welke manier we dit plan kunnen 

ondersteunen.  

Standpunten armoede, schuldhulpverlening en bijstand 

▪ Samen met maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat er geen kinderen 

opgroeien in armoede. Door vroeg-signalering in samenwerking met 

dorpsondersteuners, onderwijs, woningbouwcorporaties en de lokale 

ondersteuningsteams wordt maximaal ingezet op het voorkomen van 

schuldproblematiek. 

 

▪ We zien de voedselbank op dit 

moment als een belangrijke 

voorziening en zullen deze 

ondersteunen zolang het nodig 

is. We willen er alles aan doen 

om armoede tegen te gaan en er 

zo voor zorgen dat inwoners in 

de toekomst niet meer 

afhankelijk zijn van een 

voedselbank.  

 

▪ Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma's gericht op het ondersteunen 

van ZZP-ers die sterk wisselende inkomens hebben en gericht op werkende armen, 

die banen moeten stapelen om aan het minimum te komen.  

 

▪ Wij staan voor een ruimhartig beleid wat betreft de bijzondere bijstand; de komende 

periode willen we onderzoeken welke gevolgen het zou hebben om een 

inkomensgrens van 130% van het minimumloon te hanteren en het niet mee laten 

tellen van eigen vermogen. We denken dat dit vooral iets kan betekenen voor stille 

armoede onder agrariërs en ZZP-ers.  

 

▪ We vinden deelname aan de samenleving van elke inwoner belangrijk; iedereen hoort 

er bij en wil graag een bijdrage leveren. Wij willen dat er naast aandacht voor 

betaalde arbeid er ook aandacht is voor welzijn en welbevinden. Er komt een 

vertrouwensexperiment in de bijstand. Minder regels en meer vrijheid om bij te 

verdienen. Oudere inwoners die langdurig gebruik maken van een bijstandsuitkering 

worden niet meer belast met allerlei verplichtingen en tegenprestaties. 
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Standpunt sport en bewegen 

▪ Sport en bewegen worden gestimuleerd, 

zowel voor jongeren als voor ouderen. 

We ondersteunen de kernen en 

dorpsondersteuners die samen met het 

lokale ondersteuningsteam en 

verenigingen initiatieven nemen voor 

jeugdigen en ouderen om te 

(blijven/gaan) bewegen.  

Standpunt verbonden Bergeijk  

▪ We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die 

bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving.  

 

▪ Iedereen hoort erbij in Bergeijk. We zijn gastvrij, ook naar mensen met een 

beperking, naar statushouders en vluchtelingen.  

 

▪ Mocht er in de toekomst weer behoefte zijn aan extra opvang van vluchtelingen, dan 

zal de gemeente hier, na overleg met bewoners, aan bijdragen. Bij voorkeur vangen 

we op in kleinschalige voorzieningen.  

 

▪ Nieuwe inwoners beginnen direct na aankomst in de gemeente met een 

inburgeringscursus en indien mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de integratie te 

versnellen. Statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente kunnen zo snel 

mogelijk doorstromen naar definitieve woningen. Wanneer deze woningen er niet 

zijn, bouwen we tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen voor zowel de mensen 

op de wachtlijst als de statushouders. 
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Standpunten wonen  

▪ We stimuleren dat er voldoende beschikbare sociale huurwoningen zijn en 

huurwoningen in de goedkopere klasse (tussen huursubsidiegrens en € 1000, -), ook 

voor 1- en 2 persoonshuishoudens. We werken mee aan burgerinitiatieven zoals 

woningsplitsing (bijvoorbeeld in het buitengebied), wooncorporaties en het 

omvormen van leegstaande (winkel)panden buiten het kernwinkelgebied tot 

betaalbare woningen.  

 

▪ Jonge huishoudens met een startend middeninkomen krijgen de kans op een 

koopwoning in hun eigen kern. De Starterslening kan daartoe een goed instrument 

zijn. 

 

▪ De Startersgroepen worden ondersteund en gefaciliteerd. Dit met als doel dat de 

jeugd kan blijven wonen in de eigen kern. 

 

▪ Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of 

nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Huurders besparen hierdoor 

op hun woonlasten. Het voordeel van isolatie en besparing op energie komt ten 

goede aan de huurders. 

 

▪ Alle nieuwbouw is energieneutraal; bij de bouw van nieuwe wijken, woningen en bij 

de renovatie van wijken gebeurt dit op duurzame wijze. We sluiten nieuwbouw niet 

langer aan op het aardgasnet. Gasleidingen worden aan het eind van hun levensduur 

niet vervangen.  

 

▪ Bij aanleg en renovatie van woonwijken wordt vanaf het begin rekening gehouden 

met sport-, groen- en speelvoorzieningen. 
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▪ We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers 

die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de 

vergunningverlening. Ook in relatie tot woningeigenaren moeten zaken geagendeerd 

worden als energiezuinig wonen en innovatie; goede isolatie, groene daken, 

zonnepanelen, warmtepompen etc. 

 

▪ We hebben een gezamenlijke regionale woonvisie en een regionale aanpak. Zo 

werken we samen met de omliggende gemeenten en beconcurreren we elkaar niet.  

Standpunten werken  

▪ In het samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio leveren we een bijdrage aan 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we mensen in 

beroepen waar de werkgelegenheid krimpt, verleiden en ondersteunen om zich tijdig 

om te scholen naar beroepen waar de werkgelegenheid in de regio naar verwachting 

zal stijgen. Met de regionale partners onderzoeken welke opleidingen in deze regio 

relevant zijn en opleiden tot de arbeidsmarkt. 

 

 
 

▪ Als gemeente doen we een extra inspanning om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk te helpen (participatiebanen); zowel binnen de gemeente 

als samen met het bedrijfsleven en organisaties. 

 

▪ Wij zetten het re-integratie-budget vooral in voor de meest kwetsbare groepen, zoals 

mensen met beperkingen of statushouders. Als we hen niet intensief ondersteunen is 

het risico groot dat ze nooit meer aan het werk komen. Dat is verspilling van talent 

en ondermijnt het maatschappelijk draagvlak. 

 

▪ De gemeente stelt een plan op om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te 

krijgen, zodat zij een bijdrage leveren, werkenderwijs de taal kunnen leren en sociale 

contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in onze samenleving. 

Daarbij wordt serieus rekening gehouden met psychische en sociale problemen. 

 

▪ Niet voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal het mogelijk zijn om al 

dan niet met behulp van financiële regelingen in het vrije bedrijf te werken. Voor 

bepaalde groepen blijven er beschutte werkplekken.  
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▪ Aanbestedingen worden zo ingericht dat mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk komen en blijven (social return). 

Standpunten economie  

▪ We werken volop samen in Kempisch verband en zelfs groter met betrekking tot 

verdere ontwikkeling van bedrijvenparken, ontwikkelingen in de industrie en 

agrarische innovatie. 

 

▪ De gemeente blijft, samen met ondernemers, initiatieven in het centrumgebied ’t Hof 

ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft 

en de werkgelegenheid daar behouden blijft. We blijven voorstander van een 

publiekstrekker op ‘t Hof Noord.  

 

▪ We steken in op een compact kernwinkelgebied. Voor bestaande ondernemers buiten 

het kernwinkelgebied willen we maatwerk toepassen zodat hun bedrijf levensvatbaar 

blijft.  

 

▪ Leegstaande panden in aanloopstraten kunnen een andere bestemming krijgen, zoals 

woningen, maar ook andere functies zoals recreatie, toerisme of horeca. Daarmee 

behouden we werkgelegenheid. Ook kunnen leegstaande panden gebruikt worden als 

gebouw voor startende ondernemers, pop-up winkels, duurzame en innovatieve 

startups en sociale initiatieven.  

 

▪ De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is belangrijk en groeiende. We willen 

toerisme en recreatie verder stimuleren. We maken het mogelijk voor agrariërs om 

hun inkomen te verdienen met toerisme en recreatie.  

 

▪ Agrariërs krijgen de mogelijkheid om verschillende diensten aan te bieden. Deze 

‘brede agrariërs’ kunnen naast landbouwproducten ook andere diensten leveren, 

zoals bescherming en ontwikkeling van natuur, opwekking van duurzame energie, 

productenverkoop, educatie, zorg, natuurbeheer en als vergaderlocatie. Agrariërs 

kunnen op die manier wegvallende inkomsten deels compenseren.  

 

▪ In het buitengebied komt ook ruimte voor kleinschalige initiatieven met als doel om 

verpaupering tegen te gaan. Deze initiatieven moeten passen bij de visie op de 

vergroening en verduurzaming van het buitengebied. 

Cultureel Bergeijk 

Dingen waar je blij van wordt. 
Kunst verrijkt het leven en cultuur is belangrijk 

voor de leefbaarheid in kernen en de 

aantrekkelijkheid van onze gemeente als 

woonplek.  

Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor 

onze gemeente gaat het onder andere om het 

cultureel centrum de Kattendans, 

openluchttheater de Hunnebergen, 

bibliotheekvoorziening, muziekschool, musea, 
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cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. We ondersteunen een rijk en 

levendig kunst- en cultuuraanbod en waarderen amateurkunst en amateurmuziek.  

Standpunten kunst en cultuur 

▪ Er komt een actuele samenhangende visie en beleid op gebied van kunst en cultuur. 

 

▪ Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties.  

 

▪ We bewaken het cultuuraanbod maar willen voorkomen dat buurgemeenten elkaar 

beconcurreren met hun cultuuraanbod. We willen overleg tussen gemeenten om er 

op regionaal niveau voor te zorgen dat er voldoende, divers en hoogwaardig aanbod 

is voor volle zalen. Investeren in programmering is in dat kader belangrijker dan in 

gebouwen.  

 

▪ Culturele instellingen moeten ook zelf actief op zoek gaan naar bronnen van 

financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Met eenmalige subsidies 

kunnen we bijzondere publieksprojecten of een bijzonder initiatief van wijkbewoners 

stimuleren.  

 

▪ Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen 

culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de 

ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente houden we altijd budget 

beschikbaar voor de ondersteuning van interessante nieuwe projecten. Daarmee 

stimuleren we samenwerking en verbreding van het publiek. 

 

▪ We vinden dat de 

Kattendans, naast de functie 

als gemeenschapshuis, een 

belangrijke sociaal-culturele 

functie heeft in onze gemeente 

(en ver daarbuiten) die we 

moeten koesteren en die we 

willen behouden. Doordat 

steeds meer verenigingen 

gebruik maken van de 

Kattendans is uitbreiding zeer 

gewenst. Daarnaast is er sprake van achterstallig onderhoud. Door een grootschalige 

verbouwing of nieuwbouw kan de Kattendans het voorzieningenniveau in Bergeijk op 

een hoger niveau brengen, waardoor Bergeijk een nog aantrekkelijker gemeente 

wordt om in te (blijven) wonen.  

 

Wij zijn van mening dat een bioscoopzaal een meerwaarde kan hebben voor het 

voorzieningenniveau in Bergeijk. Wat ons betreft onder de voorwaarde dat deze 

bioscoopzaal een positieve bijdrage levert aan de totale exploitatie van de 

Kattendans. 

 

▪ We willen dat de bibliotheekvoorziening een goed herkenbare plek heeft. Om kennis 

voor iedereen toegankelijk te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen 

essentieel. De bibliotheek levert door middel van activiteiten op het gebied van 



- 21 - 
 

leesbevordering, informatie en culturele educatie een bijdrage aan de 

cultuurparticipatie van burgers. Ze fungeert tevens als vraagbaak, adviescentrum en 

als ontmoetingsplaats. De gemeente maakt met de bibliotheek afspraken over taal- 

en leesbevordering, mediawijsheid, digitalisering, bereikbaarheid en samenwerking 

met kunstuitleen. Vooral de minder kansrijke groepen verdienen daarbij extra 

aandacht.  

Bergeijk van ons allemaal 

Onze dorpen zijn echt van ons allemaal 
Om op een goede manier met elkaar samen te kunnen leven is participatie ván inwoners en 

vertrouwen in inwoners nodig. De gemeente gaat bij het maken van beleid meer samen 

doen met de inwoners en zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de 

inwoners. Zij hebben recht om te weten of gemeenschapsgeld goed wordt besteed.  

 

Er moet een oplossing gezocht worden voor de besluitvorming van de grensoverschrijdende 

zaken. Bergeijk werkt op veel zaken intensief samen met andere gemeentes vooral in 

Kempenverband of zelfs op groter regionaal niveau. De ontwikkeling van de laatste jaren is 

dat steeds minder besluiten worden genomen op het niveau van Bergeijk en steeds meer op 

regionaal niveau.  

Een veilige leefbare omgeving wordt mede gegarandeerd door adequaat toezicht en 

handhaving. We zetten in op een betere handhaving van iedere vorm van overlast en 

overtreding van afgesproken regels, dit in het belang van de inwoners.  
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Standpunten burgerparticipatie 

▪ Elke kern krijgt een budget om initiatieven voor de eigen kern te ontwikkelen. Kernen 

krijgen het vertrouwen om zelf te bedenken welke ontwikkelingen en activiteiten 

passen bij de eigen kern. 

 

▪ Burgerinitiatieven van bewoners 

worden zoveel mogelijk ondersteund. 

De gemeente stelt een duidelijk kader 

vast waarbinnen en onder welke 

voorwaarden burgerinitiatieven 

ondersteund kunnen worden. 

Burgerinitiatieven blijven van burgers 

en worden niet door de gemeente 

overgenomen. 

 

▪ Inwoners kunnen in een vroeg 

stadium al meepraten over belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed: 

beginspraak in plaats van inspraak. Inwoners krijgen het recht om een alternatieve 

aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving (‘right to challenge’). Ze 

kunnen deze voorstellen doen en krijgen de garantie dat deze worden besproken in 

de gemeenteraad. De gemeenteraad kan natuurlijk anders beslissen, als dit in het 

publieke belang is. 

 

▪ Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over wat er wel en niet is bereikt en 

wat dat heeft gekost.  

 

▪ Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de 

gemeente ontvangt en waarvoor. Via dit openbaar register willen we transparant 

maken hoe we met gemeentegeld omgaan.  

Standpunten ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet 

▪ In de omgevingswet wordt een aantal 

wetten op het gebied van ruimtelijke 

ordening samengevoegd. Kenmerken zijn 

regelarm, een controlerende taak voor de 

overheid en meer invloed en inspraak voor 

inwoners. Essentieel in de omgevingswet is 

gelijke kansen voor alle inwoners. Dit 

impliceert dat de gemeente de nadruk legt 

bij het beschermen van de belangen van 

het overgrote deel van de inwoners.  

 

▪ Bij de aanpak van leegstand op het platteland hebben we ook oog voor het 

voorkomen van ondermijnende criminaliteit, illegale handel, illegale wietteelt etc.  

 

▪ We ontwikkelen beleid voor leegkomende panden in het buitengebied, waarbij we 

zowel verstening van het buitengebied als verpaupering tegengaan. Daarin willen we 

regionaal samenwerken met onderwijs, bedrijfsleven en overheden om tot 

innovatieve oplossingen te komen. 
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▪ Op het gebied van bebouwing krijgt Inbreiding de voorkeur boven het ontwikkelen 

van nieuwe locaties.  

 

▪ We willen de komende jaren samen met de parochies een visie ontwikkelen op het 

herbestemmen van leegkomende religieuze gebouwen. 

 

▪ Als er in Nederland experimenten komen voor legale wietteelt, meldt Bergeijk zich 

aan.  

Standpunten veiligheid en handhaving 

▪ De gemeente neemt de medeverantwoordelijkheid op zich voor het opruimen van 

drugsafval in de openbare ruimte. ‘Toevallige’ terreineigenaren kunnen we hier niet 

voor laten opdraaien. Controles in het buitengebied zullen frequenter worden. 

 

▪ We willen een harde aanpak van harddrugs en van de infrastructuur die productie en 

verspreiding op de markt mogelijk maakt. We werken samen in de keten op het 

gebied van ondermijnende criminaliteit. 

 

▪ We maken duidelijke afspraken over handhaving en aan welke zaken we prioriteit 

geven. We denken hierbij aan handhaving op lege vergunningen, illegaal bouwen, 

gebruik van luchtwassers, illegale dumping van afval en wild crossen. 

  

 

Standpunten gemeentelijke herindeling 

▪ Wij willen de samenwerkingsverbanden verder uitbouwen door middel van het 

delegeren van bevoegdheden en middelen. In Kempenverband denken wij daarbij 

aan een Kempenraad. Daardoor blijven we lokaal sterk en dicht bij de burgers en 

kunnen we de grote bestuurlijke uitdagingen, zoals de omgevingswet ook in de 

toekomst aan. Dit betekent dat de reikwijdte van de eigen gemeenteraad minder 

wordt en dat wordt voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan.  
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▪ Mocht er een aantal 

Kempengemeentes opgaan in een 

groter geheel (herindeling) dan heeft 

dat zeker gevolgen voor de positie van 

Bergeijk. Wij zijn daar niet blind voor 

en zullen ons dan opnieuw moeten 

beraden welke gevolgen dat heeft voor 

Bergeijk. Het is niet onvoorstelbaar dat 

we een aanwijzing vanuit de provincie 

krijgen voor herindeling.  

Standpunten vergoedingen, transparantie en integriteit 

▪ Bij de inhuur van extern personeel en aanbestedingen houden we ons aan de Wet 

normering topinkomens.  

 

▪ De onkostenvergoedingen van college-, raads- en commissieleden worden openbaar 

vermeld op de website. 

 

▪ We staan voor bestuurlijke integriteit. Al 

onze kandidaat raadleden hebben een 

integriteitsverklaring getekend. We beseffen 

echter dat integriteit niet alleen iets van papier 

is. We spreken elkaar, andere fracties en 

collegeleden erop aan als we onzuiverheden 

aantreffen en we ondernemen stappen als dat 

nodig is. 

 

▪ Bij aankomend wethouders worden integriteitsrisico’s onderzocht door middel van 

een screening door een onafhankelijke partij.  

Financiën  
De gemeente kan haar geld maar één keer uitgeven. En dat betekent keuzes maken. Er zijn 

immers voldoende plekken en doelen waaraan de gemeente haar geld zinvol kan investeren 

in het belang van de inwoners. Ons uitgangspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat 

nodig hebben en daar geld voor vrij maken. Dit kan soms betekenen dat investeringen voor 

de toekomst op een lager pitje komen te staan. 

Standpunten financiën 

▪ Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar probleem en urgentie. Niet het 

budget staat centraal maar de maatschappelijke bijdrage die we er mee leveren. We 

zullen geen bezuinigingen doorvoeren als dat betekent dat inwoners niet de 

ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben.  

 

▪ De gemeente is geen bedrijf gericht op 

winstmaximalisatie of geld overhouden. De 

uitvoering van beleid op een 

maatschappelijk meer verantwoorde wijze 

mag geld kosten bovenop de goedkoopste 

maar minder wenselijke oplossing.  
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▪ Bij aanbestedingen kiezen we voor bedrijven die op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen een stukje harder lopen dan hun concurrenten. Zo kopen 

we liever groene stroom in dan grijze stroom, ook als dat duurder is.  

 

▪ De gemeentelijke belastingen (zoals OZB) mogen wat ons betreft ook in de komende 

raadsperiode niet stijgen met meer dan een jaarlijkse inflatiecorrectie, tenzij daar 

zichtbare verbeteringen voor onze inwoners tegenover staan.  

 

▪ Voor het op peil houden of uitbreiding van het voorzieningenniveau mogen de stille 

reserves ingezet worden.  

 

▪ Bij tekorten kan, voor incidentele uitgaven, naar reserves gekeken worden. 

Tegenover structurele uitgaven moeten structurele inkomsten staan of structurele 

bezuinigingen op andere posten in de begroting. 

 

▪ We houden de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand om 

mensen met beperkt inkomen en vermogen wat extra financiële ruimte te bieden. 

Hierbij willen we een grens aanhouden van 130% van het minimumloon.  

 

▪ De eigen bijdrage WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen hoger dan 130% 

van het minimumloon. Boven de 130% gaat de eigen bijdrage naar rato van inkomen 

en wordt gekeken naar persoonlijke omstandigheden.  

 

▪ Bergeijk is onderdeel van Brainport Eindhoven. Daarom investeren we ook in de 

Brainportagenda. Zo versterken wij onze economische positie en vergroten wij het 

aantal banen. We vinden het belangrijk dat we dit doen en óók dat we dit samen in 

regionaal verband doen. 

 


