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Het kan beter.
Het moet beter!
De punten in ons verkiezingsprogramma komen niet uit de lucht
vallen. We zijn vier jaar verder en onze conclusie is dat we niets zijn
opgeschoten. De afgelopen jaren hebben we veelvuldig contact
gehad met inwoners van onze gemeente en hierbij goed geluisterd.
We zijn vooral vaak aangesproken over de slechte dienstverlening
van onze gemeente. Ook zijn we geconfronteerd met bezuinigingen
en belastingverhogingen die in onze ogen niet allemaal nodig
waren.

Dat kan beter. Dat moet beter!
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Voordat we onze goede voornemens voor de komende periode
benoemen, eerst een korte terugblik.
Bezuinigingen
Vanaf 2018 is er fors bezuinigd op vele gebieden. O.a. de bibliotheek in Maarheeze moest het
met veel minder budget gaan doen, iets waar we ons keer op keer tegen verzet hebben. Tevens
is er telkens extra bezuinigd binnen het ‘sociaal domein’ oftewel op de zorg. Hiermee krijgt
iedereen te maken die hulp van de gemeente nodig heeft op het gebied van o.a. jeugdzorg,
huishoudelijke hulp en andere ondersteuningsvormen. Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid
bij ons als gemeente en we hebben vanuit de rijksoverheid minder budget gekregen om het te
regelen. Zo weinig zelfs dat ze, door jarenlang klagen van gemeenten, waaronder ook
Cranendonck, jaarlijks extra geld hebben gekregen, als compensatie. Het huidige college heeft
wel rekening gehouden met minder inkomsten, maar de compensatie alleen gebruikt om de
bankrekening aan te vullen. Wij willen er zijn voor alle inwoners van Cranendonck en zeker voor
de mensen die afhankelijk zijn van hulp van ons als gemeente. En dan ga je niet precies daar alle
bezuinigingen doorvoeren!
Belastingverhogingen
Naast bezuinigingen hebben ook inwoners meebetaald aan de tekorten die werden
voorgespiegeld. De onroerendezaakbelasting (OZB) is in 2019, 2020 en 2021 fors verhoogd, in
totaal 6,4% meer dan de inflatiecorrectie, zonder dat u er iets extra’s in de vorm van
voorzieningen of dienstverlening voor terugkreeg én ondanks allerlei meevallers. Alleen maar om
de gemeentelijke reserves (ook gewoon uw geld) op een heel hoog peil te houden. Natuurlijk
moet ook onze gemeente goed op de centen letten en een reserve hebben, maar niet tegen elke
prijs en direct ten koste van onze inwoners. De afgelopen jaren hebben we uiteindelijk veel extra
geld ontvangen en we staan er weer goed voor. Maar iets teruggeven is niet gedaan. En er staat
niets tegenover aan bijv. extra voorzieningen.
Zie ook ons artikel van 7-7-2021: https://cranendonckactief.nl/nieuws/ga-investeren-en-stopmet-bezuinigen-en-ozb-verhogen.
Slechte dienstverlening
Slechte bereikbaarheid, geen ontvangstbevestiging van brief of mail, of zelfs helemaal geen
antwoord. (Bouw)vergunningen die van rechtswege verstrekt moesten worden, omdat ze niet
tijdig zijn behandeld. Bouwprojecten die maar niet van de grond komen. Veel voorkomende
problemen, die direct moeten worden opgelost. Echter, het is niet gebeurd om de een of andere
reden. Cranendonck heeft kundige ambtenaren in dienst, maar ergens lopen ze tegen een muur
aan. Of is het te bureaucratisch geregeld, zodat het (te) lang duurt. Wat ons betreft zou veel
meer het principe van de 3 G’s moeten gelden, namelijk gezien, gehoord en geholpen. Dit kan
beter. Dit moet beter!
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Het KAN beter. Het MOET beter. Kies voor Cranendonck Actief!
Cranendonck Actief! is een onafhankelijke lokale politieke partij. Open en eerlijk, altijd op zoek
naar de beste oplossing voor Cranendonck, passend bij haar inwoners en omgeving. Wij leggen
geen verantwoording af aan landelijke partijbesturen, maar wel aan de inwoners van
Cranendonck. Want Cranendonck is van haar inwoners en alleen onze inwoners zijn belangrijk
voor Cranendonck Actief! We kijken naar het nu, maar zeker ook naar de toekomst. Vanuit deze
houding hebben we ons verkiezingsprogramma voor de komende periode geschreven. Een
periode waarin het beter kan en het ook beter moet!
Onze 4 doelen in willekeurige volgorde:

1. In Cranendonck wordt geïnvesteerd.
2. Cranendonck is een dienstbare gemeente.
3. In Cranendonck doen we het echt samen.
4. Cranendonck is een duurzame gemeente.
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1: In Cranendonck wordt geïnvesteerd
Wat Cranendonck Actief! betreft moeten investeringen altijd leiden tot
verbeteringen voor inwoners. De afgelopen jaren is er in Cranendonck
structureel te weinig gebouwd. Op dit terrein willen we een inhaalslag maken
en aansluiten op de woningbehoefte van onze inwoners. Maar ook op sociaal
gebied is de menselijke maat vaak uit het oog verloren. We willen investeren in
mensen die voor hun hulp en zorg zijn aangewezen op de gemeente.
Investeren in bouwen
Voor wonen en bouwen willen we een wethouder met visie en daadkracht.
We willen het makkelijker maken om snel woningen naar behoefte te kunnen bouwen.
Een wethouder met visie en daadkracht op dit dossier is voor ons essentieel. Al jaren is dit een groot
gebied van zorg binnen Cranendonck. Mooie plannen zijn er genoeg. Maar uitvoeren gebeurt niet of
ontzettend traag. In aanloop naar de verkiezingen in 2018 werd Neerlanden 2 al groots
aangekondigd in diverse verkiezingsprogramma’s. Nu, 4 jaar later, is er is nog geen schop in de grond
gegaan. In 2022 is het waarschijnlijk eindelijk zover. Helaas zijn er in de tussentijd inwoners, die
graag in Cranendonck waren gebleven, vertrokken naar elders. We verliezen het hier ten opzichte
van onze buurgemeenten!
De exacte woningbehoefte weten we niet en dat moet onderzocht worden. We willen alle mogelijke
bouwlocaties (zoals Boschakkers 2, Budel-Noord) voor nu en in de nabije toekomst in beeld hebben
en samen met onze eigen inwoners bepalen wat nodig is. Cranendonckers willen bijv. in de eigen
kern blijven wonen en/of bouwen. We willen samen bouwen volgens Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap(CPO) stimuleren. Inwoners weten heel goed wat ze zelf willen. Bouwen hoeft
niet altijd afhankelijk te zijn van een projectontwikkelaar.
Daarnaast moeten we ook oog hebben voor de landelijke richtlijnen die voor de woningbouw gelden,
denk hierbij aan bijvoorbeeld de hoeveelheid sociale (huur)woningen. Voor een grote groep mensen
is het vinden van passende woonruimte ontzettend moeilijk geworden. We willen hier meer
aandacht voor.
In de afgelopen periode hebben we gevraagd om meer flexibiliteit op woongebied, maar helaas liep
het weer vast op het gemeentehuis. We willen daarom extra mogelijkheden bieden de komende
periode. Denk hierbij aan zogenaamde ‘Tiny houses’, starters- of seniorenwoningen en
mogelijkheden voor een mantelzorgwoning. Ook willen we vergunningen voor woningsplitsingen van
grote huizen gratis maken. Dit zorgt voor een snellere toename van bijv. starterswoningen.
Het bouwen van woningen of een woonwijk moet wel met beleid gaan maar betekent niet dat er
niets gebeurd in de kleine(re) kernen van onze gemeente. Onze voorkeur heeft namelijk kleine(re)
projecten in kleine(re) kernen die passend zijn bij het dorp en passend zijn bij de gemeenschap.
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Investeren in mensen
We willen dat inwoners op een prettige, gezonde manier in Cranendonck kunnen wonen, werken en
leven. In een wijk waarmee zij zich verbonden voelen en veilig voelen.
We gaan uit van de kracht van de samenleving en stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven.
We zetten in op doorontwikkeling van de gemeenschapshuizen, waar mensen samen komen om zich
te ontspannen en om steun en perspectief vinden.
Meedoen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zorgen over bijvoorbeeld werk, inkomen,
mantelzorg of een gemis aan sociale contacten kunnen veel aandacht opeisen. Passende
ondersteuning is dan nodig, laagdrempelig en dichtbij waar het kan en altijd vanuit een integrale
benadering. Daarbij gaat het inhoudelijk vooral over het verbinden van onderwerpen als werk en
inkomensvraagstukken, gezondheid, zorg, schulden, veiligheid, huisvesting en onderwijs. Een goed
voorbeeld hiervan zijn de sociale makelaars die we kennen binnen onze gemeente. Dit was een
initiatief van Cranendonck Actief! en blijkt een groot succes. Dus wat ons betreft continueren en
eventueel uitbreiden in de toekomst mocht daar behoefte toe zijn.
Een gezond dorp met mensen die meedoen is alleen mogelijk als er aandacht is voor preventie. Als
gemeente samen met ketenpartners actief optrekken. Te denken valt aan het voorkomen van
armoede, taalachterstand, eenzaamheid, drugs, alcohol, onveiligheid en overgewicht.
De waarde van mantelzorgers is groot. Zij dragen bij aan het welbevinden van en de zorg voor
zorgvragers en aan het beperken van maatschappelijke kosten voor zorg en ondersteuning. Wij
vinden dat zij ondersteuning en een financiële tegemoetkoming hiervoor verdienen.
Als onze inwoners vastlopen in allerlei regelingen op sociaal terrein zoals bijvoorbeeld korting op
huur- of zorgtoeslag vinden wij dat zij in Cranendonck een beroep moeten kunnen doen op onze
gemeente.
Naast investeren in mensen binnen de zorg willen we ook investeren in mensen op andere gebieden.
Zoals onderwijs, want de kwaliteit moet gewaarborgd blijven. In het verlengde daarvan willen we
investeren in bibliotheken, van Budel én Maarheeze. Dat geldt ook voor cultuur, waar helaas ook
vanuit de landelijke overheid te weinig aandacht voor is. De cultuursector is hard geraakt door
coronamaatregelen en verdient steun om weer vooruit te kunnen. Sport en het verenigingsleven zijn
eveneens belangrijke onderdelen van onze samenleving, goed voor jong en oud. Jeugd(werk)
verdient aandacht omdat ze ook een signalerende en preventieve functie hebben. Bewegen is
gezond, daarom krijgen ook de speelplekken bij ons extra aandacht de komende jaren. Het doel bij
alle investeringen die we doen moet zijn dat we het voor onze inwoners beter maken.
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2: Cranendonck is een dienstbare gemeente
Onze gemeentelijke organisatie heeft de afgelopen jaren veel veranderingen
meegemaakt. Een deel van de taken is ondergebracht in de A2-samenwerking
(tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard). In
Cranendonck zelf hebben we veel geld uitgegeven aan
‘organisatieontwikkeling’. Belangrijk, maar veel merken we er niet van. Dat
heeft alles te maken met het feit dat een betere dienstverlening begint met
het centraal stellen van onze inwoners in denken en doen. Niet denken in
regels en beperkingen, maar in oplossingen. Het wordt echt tijd dat dat
aangepakt wordt. Gezien, gehoord en geholpen, de 3 G’s, is het principe wat
gehanteerd zou moeten worden.
Ombudsman
Inwoners zoeken contact met de gemeente en in de praktijk blijkt dat een antwoord lang op zich laat
wachten, of zelfs niet komt. Of het antwoord wordt in onbegrijpelijke taal gestuurd. Wij willen dat
ambtenaren in duidelijke, begrijpelijke taal spreken en schrijven en altijd een antwoord geven op
vragen vanuit inwoners. De gemeente is een dienstverlenende organisatie. En zij moet zorgen voor
‘klanttevredenheid’. Maar dit lost niet alles op. Wij willen een ombudsman (m/v) aannemen, die
écht voor de inwoners werkt. Krijgen ze geen antwoord of wordt iets zonder motivatie afgewezen,
dan gaat de ombudsman op zoek naar het antwoord of bemiddelen in de kwestie. De ombudsman
(m/v) is dus de stok achter de deur voor de inwoners. Wij denken dat hierdoor veel beter naar de
inwoners wordt geluisterd. Dat kan echt beter. En het moet beter!
Externe inhuur
Op sommige beleidsterreinen ontkomen we er niet aan. Toch willen we de komende periode
opletten met de inhuur van externen, en alleen dan toepassen wanneer het echt niet anders kan! Bij
inhuur externen verlies je bij vertrek kennis en kunde. Cranendonck moet hierin veel
kostenbewuster zijn. Ook kunnen de samenwerkende A2-gemeenten gebruik maken van elkaars
personeel en knowhow. Specialiseer per gemeente op bepaalde beleidsterreinen. Je versterkt je
mogelijkheden en kwaliteiten. Dat komt ook de algehele kwaliteit ten goede.
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Gemeentelijke belastingen
Belastingverhogingen (zoals de OZB de afgelopen jaren) mogen niet het sluitstuk zijn om de
begroting rond te krijgen. Een OZB-verhoging kan, maar dan alleen als de inwoners daar ook iets
tastbaars of meetbaars voor terugkrijgen, zoals betere voorzieningen of een merkbaar betere
dienstverlening. Anders kan het wat ons betreft niet. We willen altijd dat er eerst maar eens heel
goed intern wordt gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. Zo kregen we in juli 2021 een brief van
de A2-samenwerking onder ogen waarin letterlijk een zin stond over mogelijke kostenbesparingen:
‘diverse andere kleine maatregelen’. Hieruit blijkt maar weer dat binnen het gemeentehuis niet
wordt beseft dat het uw euro’s zijn die worden uitgegeven. Wij willen efficiënt gebruik van
belastinggeld, zodat er meer overblijft voor een betere dienstverlening.
Om een sluitende begroting en (nieuw) beleid te realiseren hoeft er niet altijd bezuinigd te worden.
Ook is de belastingen verhogen niet altijd noodzakelijk. Er moet actief en creatief worden gezocht
naar de vele subsidiemogelijkheden.
Fusie?
Dan hangt ook nog steeds een mogelijke fusie van de A2-gemeenten boven ons hoofd. Omdat we al
op veel terreinen samenwerken, is door een onderzoeksbureau onderzocht of een fusie een goede
oplossing zou zijn om diverse problemen, ook binnen de ambtelijke organisatie op te lossen.
Afdelingen gaan allemaal op dezelfde manier werken, afdelingen worden groter, dus minder
afhankelijk van 1 persoon en ze kunnen efficiënter en met minder kosten werken. Dat laatste wordt
ons al jaren beloofd, maar telkens moet er weer geld bij, ondanks dat er wordt samengewerkt.
Wordt de afstand tussen inwoners en gemeente (en politiek) niet (nog) groter bij een fusie? Wij zijn
bang van wel. Terwijl we juist dichter bij onze inwoners willen staan. Voor ons kan een fusie alleen
als er voor inwoners echt, meetbaar voordeel te behalen is en met een gemeente die ook bij
Cranendonck past. En zelfs dan vinden we dat u het laatste woord hierover moet hebben. We
hebben al eerder gevraagd om het mogelijk te maken om een volksraadpleging te kunnen
organiseren. Zie https://cranendonckactief.nl/nieuws/cranendonck-actief-wil-referendum-kunnenorganiseren-in-cranendonck.
De komende periode willen we dit opnieuw realiseren. Later in dit programma komen we nog terug
op dit thema.
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3: In Cranendonck doen we het echt samen
De afgelopen jaren ging het veel over burgerparticipatie. Het begrip wordt te
pas en te onpas gebruikt. De afgelopen periode zijn we wel weer een stap
vooruitgegaan. Kijk naar de ontwikkelingen in Gastel, Dorplein en Maarheeze.
Hierin kun je zien dat veel inwoners een mening hebben en willen meedenken.
Inwoners willen invloed. En wij willen mogelijkheden creëren om inwoners ook
echt meer invloed te geven.
Burgerparticipatie
Een mooi bergip, maar inwoners moeten vanaf het begin worden betrokken. Trajecten in de kernen
die nu lopen willen we aanmoedigen en blijven ondersteunen. Iedere kern is anders en we moeten
als gemeente daar goed naar kijken en rekening houden met de wensen en behoeftes. Waar het in
het verleden, na jaren praten, ideeën verzinnen en weer praten het soms ineens stopte, willen we nu
echt doorpakken. Alle moeite die inwoners doen voor hun dorp, vereniging of omgeving moet tot
resultaat gaan leiden. Een mooie volgende stap is het geven van budget aan de kern om een project
op te pakken en zelf invulling aan te geven.
Echte invloed!
We willen u veel meer invloed geven. Niet alleen eens in de 4 jaar een bolletje rood maken in het
stemhokje, maar meedenken en vooral meebepalen op allerlei belangrijke onderwerpen voor de
gemeente. Want in Cranendonck doen we het samen!
In 2021 hebben we enkele voorstellen ingediend om inwoners meer inbreng en invloed te geven.
Door middel van het agenderingsrecht is het mogelijk om bij 50 (of meer) handtekeningen een
onderwerp op de agenda voor de commissie te zetten (bijv. een voorstel voor een speelvoorziening
in je buurt, of voor snelheidsbeperkende maatregelen). En dit mag iedereen doen vanaf 12 jaar.
Hiermee hopen we de drempel tot de politiek/gemeente te verlagen.
Een ander en vergaand middel dat we willen is een volksraadpleging. Hierin mag u stemmen over
een voorstel, bijvoorbeeld of Cranendonck moet fuseren met Heeze-Leende en Valkenswaard (de
A2- gemeenten). In Cranendonck mag dit nu niet worden georganiseerd. We hebben in 2021 een
voorstel ingediend om het organiseren van een volksraadpleging mogelijk te maken. Ons voorstel
was toen een raadgevend referendum, omdat deze het makkelijkst kan worden georganiseerd. Maar
helaas haalde dit voorstel geen meerderheid in de raad. De komende periode willen we dat een
volksraadpleging wel ingevoerd wordt. Zo kunnen we de besluitvorming beter maken. Onze eigen
inwoners wordt namelijk om een mening gevraagd en in een democratie respecteren we de keuzes
van de inwoners.
Ook een volksinitiatief dient mogelijk te worden. Dit is een referendum over door inwoners
aangedragen voorstellen. Uw inbreng en ideeën zijn voor ons van doorslaggevende betekenis. Er
dient budget te worden vrijgemaakt om de organisatie hiervan mogelijk te maken. Voor ons een
manier om inwoners echte invloed te geven.
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Over sommige fundamentele vragen, bijvoorbeeld bij een gemeentelijke fusie, moet als het aan ons
ligt een verplichte volksraadpleging gehouden worden. We vinden dan ook dat er geen
uitgezonderde onderwerpen zijn, behoudens wat wettelijk niet kan of mag. We willen het makkelijk
maken om een volksraadpleging of volksinitiatief te organiseren. In ons eerdere voorstel
https://cranendonckactief.nl/nieuws/cranendonck-actief-wil-referendum-kunnen-organiseren-incranendonck vindt u hier meer over.
We willen het organiseren zo vrij mogelijk laten. Daarnaast willen we een onafhankelijke
volksraadplegingscommissie die objectief informatiemateriaal verstrekt - bijvoorbeeld een brochure
- waarin voor- en tegenstanders gelijke ruimte krijgen. Deze brochure wordt dan huis-aan-huis
bezorgd.
Ook willen we dat de gemeente middelen verstrekt. Uiteraard in gelijke mate aan voor- en
tegenstanders, en eventueel een budget voor neutrale informatieverstrekkers. Als de gemeente een
budget gebruikt om campagne voor een ‘ja’ of ‘nee’ te voeren, dan krijgt de andere zijde evenveel
middelen.
Samenwerkingsverbanden
De gemeente Cranendonck ligt in de uithoek van Brabant, tegen Limburg en België aan. Of dat
gunstig of ongunstig is ligt ook aan ons zelf. Door de ligging kunnen we profiteren van verschillende
samenwerkingsverbanden en willen daar ook in de toekomst alle kansen in benutten. Voor
Weert/Midden Limburg is Cranendonck een schakel richting Brainport Eindhoven. Voor België wil
Cranendonck een schakel zijn in contacten met Brabant/Nederland.
Op dit moment hebben we verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de A2-gemeenten
(Cranendonck samen met Heeze- Leende en Valkenswaard), de omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
(ODZOB), Metropool Regio Eindhoven (MRE). Al jaren zien we dat de kosten oplopen. We hebben al
enkele malen verzocht om meer financiële terughoudendheid, maar hebben nog geen meerderheid
achter ons. Het aantal met ons gelijkgestemden neemt wel toe, dus we blijven hier kritisch naar
kijken, ook de komende jaren. Een ander samenwerkingsverband is Keyport, waar we als
Cranendonck samenwerken met een aantal Midden-Limburgse gemeenten. De opbrengst is in geld
lastig uit te drukken, maar we merken wel dat zowel bedrijven als ons voortgezet onderwijs (Bravo)
hier voordeel bij hebben. We zijn dan ook groot voorstander om te blijven samenwerken.
De meest omvangrijke samenwerking die we hebben is met Heeze-Leende en Valkenswaard. De
taken die de laatste jaren op de gemeente zijn afgekomen, hebben het er niet makkelijker op
gemaakt. Wat dat betreft lijkt het fijn dat er dan taken door een grotere organisatie worden
uitgevoerd. Maar we raken de grip kwijt, vooral over de kosten. Waar dat bij samenwerken
bezuinigingen waren beloofd, lopen echter de kosten jaar in jaar uit op. Dat kan beter. Dat moet
beter!
Vaak wordt de vraag gesteld: heeft Cranendonck nog bestaansrecht? Na 25 jaar gemeente
Cranendonck is dit de laatste kans om te zorgen dat het een succes wordt! Het bestaansrecht heeft
de gemeente alléén als we krachtig besturen. Cranendonck Actief! zal zorgen dat er een krachtig
college komt die de gemeenteraad de mogelijkheid biedt die keuzes te maken die de bevolking
wenst. De keuzes van de gekozen volksvertegenwoordiging moet weer leidend worden. Dus niet de
ambtelijke organisatie maar de gemeenteraad bepaald! Mochten we voor de keuze komen te staan:
fuseren of niet, dan zorgen wij ervoor dat u hierover mag meebeslissen. Het is tenslotte uw
gemeente.
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4: Cranendonck is een duurzame gemeente
Duurzaamheid is een heel belangrijk thema en wordt steeds belangrijker.
Wereldwijd dienen ook allerlei beslissingen genomen te worden waar wij als
gemeente Cranendonck weinig invloed op kunnen uitoefenen maar dat
betekent niet dat we gewoon maar moeten afwachten. We kunnen namelijk al
veel stappen zelf zetten binnen onze eigen omgeving. Wat ons betreft geldt het
volgende: “Gemeente, loop voorop! Geef het goede voorbeeld”.
Zonneparken
In 2019 hebben we de visie zonneparken vastgesteld. Een amendement van destijds (om nog even te
wachten met gebruiken van landbouwgrond), heeft het niet gehaald. Grond is schaars in Nederland
en we willen het gebruiken voor natuur, energieopwekking, landbouw, (extensieve) veeteelt,
woningbouw en recreatie. Grond is dus schaars en er moet heel goed worden gekeken naar de
invulling. In 2020 hebben we goedkeuring gegeven voor 2 zonneparken. De eerste op de voormalige
vuilstort in Maarheeze, de 2e een zonnepark aan de Rakerstraat, ook in Maarheeze. Hierbij is er
ruimte voor uitbreiding van de biodiversiteit en het project is 100% lokaal.
Dit willen we ook zien voor toekomstige projecten, want er is nog ruimte volgens de visie. Maar wel
met beleid. Daarom hebben we in 2021 hebben tal van vragen gesteld over dit onderwerp. Er zijn in
de periode 2019 - 2020 zo’n 10 plannen ingediend. Deze dienen nu opnieuw bekeken te worden, of
er passende plannen tussen zitten. Daarnaast willen we dat er echt werk wordt gemaakt om
zonnepanelen te plaatsen op bedrijfsdaken of dubbel ruimtegebruik (bijv. de parkeerplaats bij het
Station in Maarheeze). Dit is veel efficiënter dan alleen zonnepanelen op een stuk land neerleggen.
Energietransitie: isoleren en besparen!
Ontwikkelingen op dit terrein gaan snel. Nieuwbouwhuizen mogen niet meer op het aardgas worden
aangesloten. Deze huizen dienen minimaal volgens de geldende bouwnormen (bijna)
klimaatneutraal te worden opgeleverd. Voor bestaande bouw is het de bedoeling dat deze uiterlijk in
2050 ‘van het aardgas af zijn’, zo is het landelijk beleid nu.
Eind 2021 hebben we de warmtetransitievisie vastgesteld. Ook in Cranendonck gaan we aan de slag
en onderzoeken we de beste mogelijkheden. Laten we de komende jaren inzetten op wat al wel kan.
Zorg ervoor dat alle huizen worden geïsoleerd. Dak, muren, dubbel glas zijn daar passende
voorbeelden van. De energie die je vervolgens niet meer gebruikt, hoeft ook niet op een andere
manier te worden opgewekt.
Daarnaast willen we waken voor een nieuw soort armoede: energiearmoede. Ook onze inwoners
met een smalle beurs dienen mee te kunnen profiteren van ontwikkelingen, zoals investeren in
zonnepanelen, of voorrang krijgen bij energiebesparende maatregelen, wat kosten bespaart. Voor
nu willen we niet verder kijken dan 2026. Wel houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en
passen we zaken aan als daar noodzaak voor is.
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Natuur en groen
Bomen zijn heel belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering, het vergroenen van de
leefomgeving en in het stimuleren van biodiversiteit. We willen dat we als gemeente, met eigen
grond, zoeken naar percelen die beter geschikt zijn voor het planten van bomen. Daarnaast willen
we particulieren stimuleren om het eigen perceel te vergroenen waar mogelijk.
Afval
Het verwerken van restafval wordt steeds duurder. Landelijk is het doel gesteld om in 2025 nog
maar 30 kilo aan restafval per inwoner per jaar te hebben. Dat doel hebben we in Cranendonck
gemiddeld nog niet gehaald. Om de kosten voor iedereen in de hand te houden, is het nodig om er
alles aan te doen om dit doel te wel halen. Hiervoor moeten we goed kijken naar afvalophaal- en
verwerkingsmethodes. We gaan inwoners continue stimuleren om minder restafval weg te gooien.
We monitoren hoe er bij huishoudens met het afval wordt omgegaan en kijken naar betere
methodes die we jaarlijks evalueren.
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Verdere Thema’s
Naast de hierboven gemelde 4 doelen spelen er ook een aantal actuele
thema’s die niet specifiek te vangen zijn in 1 van deze hoofdstukken vandaar
ook dat we hieronder een beknopt overzicht bieden met daarbij onze
standpunten.
Onderwijs
Een basisschool/onderwijsvoorziening in iedere kern blijft ons uitgangspunt. Helaas is de situatie in
Budel-Schoot en Budel-Dorplein dermate veranderd, dat het voor deze kernen niet meer realistisch
is op dit moment. Wat ons betreft kiezen we voor kwalitatief goed onderwijs en willen we dat op
basis van dat uitgangspunt een nieuwe schoolvoorziening wordt gerealiseerd die echt klaar is voor
de toekomst. De leefbaarheid in deze kernen is er van afhankelijk. Inwoners moeten bij het gehele
traject bij betrokken worden.
Ondernemers
In Cranendonck hebben we veel actieve ondernemers en mooie bedrijven. Dit zorgt voor veel
werkgelegenheid. Veel bedrijven zijn echter op zoek naar personeel. De gemeente kan hen
ondersteunen. We willen meer investeren in bijv. Cranendonck Werkt. Zij kunnen zorgen dat
werkzoekenden worden geholpen aan een duurzame plaatsing bij een bedrijf in onze gemeente. We
blijven ook aandacht houden voor onze middelbare scholen (Bravo en Bivak), zodat de werknemers
van de toekomst op een goede manier worden klaargestoomd voor de lokale arbeidsmarkt.
We willen ondernemers de mogelijkheid bieden om ook echt te ondernemen en te kunnen werken
aan hun droombedrijf. Cranendonck moet blijven samenwerken met Brainport en Keyport, zodat
ondernemers kansen worden geboden. Waar mogelijk moet de gemeente orders plaatsen bij lokale
ondernemers en inwoners stimuleren om dat ook te doen.
Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid
Cranendonck moet een verkeersveilige gemeente worden. Wij willen een aantal maatregelen die de
verkeersveiligheid moeten bevorderen:
-Richt fietsstraten in, waar auto’s te gast zijn. Bijvoorbeeld rondom scholen.
-In elke kern waar nodig dezelfde, beproefde, snelheid beperkende maatregelen.
-Nieuwe weginrichting.
-Verbod op parkeren op de stoepen.
Al jaren zijn er in onze gemeente veel wegen die als te druk en/of onveilig worden ervaren. Een
aanpassing van een weg kost tijd. Op dit gebied is de afgelopen jaren echter niets gebeurd. Een
aantal zaken moet de komende periode (eindelijk) worden geregeld:
-Aanleg van nieuwe route vanuit Sterksel naar de A2 voor afwikkeling van vrachtverkeer.
-Minder verkeer op ‘tijdelijke randweg’ in Budel.
-Geen vrachtverkeer door oude kern van Dorplein, maar kijken naar mogelijkheden voor
aanleg van de weg die oorspronkelijk over het DIC-terrein gepland stond.
-Veiliger maken gevaarlijke kruispunten, zoals Burg. Van Houtstraat/Meemortel/Deken van
Baarsstraat Budel.
-De sluipverkeermaatregelen moeten worden geëvalueerd. En er moet worden bijgestuurd
waar nodig. Maarheeze moet vrij blijven van sluipverkeer.
-Soerendonk moet worden ontmoedigd voor doorgaand verkeer.
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Cranendonck ligt dicht bij de A2. Deze snelweg levert problemen op, maar ook kansen. Vanuit
Limburg of vanuit Brainport is Cranendonck juist goed te bereiken. Laten we dit promoten en kijken
of hier kansen liggen, om samen met ondernemers het goed bereikbare Cranendonck te promoten.
De parkeerplaats bij het Station Maarheeze dient eindelijk te worden uitgebreid en kijk meteen naar
de kansen voor dubbel ruimtegebruik. Parkeerplaatsen met daarboven een afdak met zonnepanelen.
Gemeenschapshuizen
Er wordt al jaren en jaren gepraat over nieuwe gemeenschapshuizen of een stevige vernieuwing van
de bestaande locaties. In onder andere Budel-Dorplein en Gastel wacht men op nieuwbouw. Waar
bij meer doortastendheid deze voorzieningen er al hadden kunnen staan, lopen we nu aan tegen
zeer hoge bouwkosten. Eerder afgegeven budgetten zijn niet meer realistisch. Maar hoe lang
moeten we nog met elkaar praten en brainstormen? We willen dat er knopen worden doorgehakt.
Deze kernen verdienen het. Ook de Smeltkroes in Maarheeze is hoognodig aan een forse
vernieuwing toe. Met alleen de aanpassing van de bibliotheek, die helaas grotendeels is
wegbezuinigd, zijn we er niet. Laat De Smeltkroes weer bruisen van activiteiten.
Verenigingen
Het verenigingsleven is ontzettend belangrijk in onze gemeente. Sommige verenigingen hebben door
toedoen van corona niet de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn. Ondanks dat corona nog
steeds impact heeft op ons dagelijks leven, moeten we zorgen dat het verenigingsleven weer op peil
komt. Als gemeente moeten we kijken waarin we kunnen ondersteunen. We willen het verenigingen
makkelijk maken om een evenement te organiseren. Leges hierop moeten realistisch zijn en hoeven
wat ons betreft dan ook niet kostendekkend te zijn. Ook willen we aandacht voor de voorzieningen
waar (sport)verenigingen bijv. op basis van ledenaantal recht op hebben. Dit wordt vaak
vooruitgeschoven, waardoor een vereniging zich niet voldoende door kan ontwikkelen.
Sport
Sporten (bewegen) is goed voor iedereen of je nu jong of oud bent. Het draagt ook bij aan een
gezonder leven voor al onze inwoners. Daardoor vinden we dat het beoefenen van een sport voor
iedere inwoner van Cranendonck mogelijk moet zijn. Op dit moment hebben we binnen onze
gemeente een breed assortiment qua aanbod waaruit inwoners kunnen kiezen. Maar hoe zit het nu
wanneer we ons richten op de toekomst? Wat ons betreft wordt er de komende periode samen met
de clubs actief gewerkt aan een toekomstvisie voor wat betreft sport binnen de gemeente
Cranendonck.
Toerisme en recreatie
Cranendonck ligt prachtig en heeft veel voorzieningen die interessant kunnen zijn voor toeristen en
voor onze eigen inwoners. Denk aan fietsen of wandelen door de natuur zoals de Cranendonckse
bossen of het beschermd dorpsgezicht van Dorplein. Ook de VVV in Budel, met het Smokkelmuseum
erbij biedt veel diensten aan en kan vertellen over de mogelijkheden.
De afgelopen jaren is er ook op toeristisch gebied amper wat gebeurd. Op ons verzoek is de
toeristenbelasting verhoogd, maar met het geld wordt te weinig gedaan om Cranendonck nog beter
op de toeristische kaart te zetten. Wij willen dat inkomsten uit de toeristenbelasting ook wordt
besteed aan toeristische zaken. Waarom is de fietsbrug Weert - Budel-Dorplein nog niet
gerealiseerd? Blijkbaar is dit alleen afhankelijk van de provincie. Maar we kunnen dit ook zelf
oppakken, met Weert samen. Als het aan ons ligt, komt die brug er snel.
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Met recreatie bedoelen we ook speelvelden en speeltuinen. Ooit is, met vooral het kostenaspect
achter de hand, de keuze gemaakt om het aantal speeltuinen terug te brengen naar 15 (van
ongeveer 60). De jeugd speelt steeds minder buiten. Een zorgelijke ontwikkeling. Wij willen juist
meer en hoogwaardige speelplekken, zodat onze jeugd fijn en in de buurt kan spelen. Ja, dat kost
geld, maar dit is het zeker waard. Bouw meteen innovatieve speelplekken waardoor deze nieuwe
speelplekken multifunctioneel gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld met fitnesstoestellen voor
volwassenen, of een plek om te picknicken.
Veiligheid/handhaving
Iedereen in Cranendonck heeft het recht op een veilige leefomgeving. Als we met elkaar regels
hebben afgesproken, dan moeten die regels ook worden nageleefd. Overlast in welke vorm dan ook
moet beter aangepakt worden. We willen voldoende handhavingscapaciteit en gerichte inzet bij
problemen. Meldingen van misstanden en illegale situaties door inwoners dienen met voorrang te
worden opgepakt. Ook het veiligheidsgevoel moet omhoog. Cameratoezicht bij bijv. station
Maarheeze of in de winkelcentra kunnen hieraan meehelpen. We willen donkere plekken beter
verlichten met gerichte LED-verlichting.
Buitengebied
We staan met ons mooie buitengebied aan de vooravond van een flinke transformatie. Iedereen zal
een stapje moeten zetten om een toekomstbestendig buitengebied te creëren. Wij willen met
(agrarische) ondernemers meedenken en helpen hun bedrijf toekomstbestendig te maken of nieuwe
bronnen van inkomsten te vinden.
Natuur en groen
Op gemeentelijke pachtgronden mag geen Glyfosaat (Round-Up) meer worden gebruikt. We gaan in
gesprek met de pachters van gemeentelijke landbouwgrond om te kijken welke gewassen goed
passen op de beschikbare grond. Tevens kijken we naar mogelijkheden om de biodiversiteit uit te
breiden. We willen een stageplaats aanbieden voor een stadsecoloog. Laat deze ecoloog in beeld
brengen waar we met weinig middelen grote slagen kunnen maken op groengebied binnen onze
bebouwde omgeving. Waar kan het groener en mooier.
Terrein Nassau Dietzkazerne
Door de beslissing van 1 oktober 2021 gaat het AZC in de huidige vorm eindigen per 1-7-2024. Maar
wat willen we er daarna mee doen? Het terrein is op dit moment eigendom van het ministerie van
defensie en het COA mag het terrein gebruiken tot ongeveer 2045. Cranendonck Actief! vindt dat
onze gemeente zich gastvrij dient op te stellen maar uiteraard zit niemand te wachten op overlast.
Vandaar ook dat we in de basis voor opvang zijn maar wel onder strengere voorwaarden dan dat nu
het geval is. Daarnaast moeten ook onze inwoners een prominente stem krijgen binnen het proces
middels een volksraadpleging wanneer er wordt gesproken over de periode na 1-7-2024.
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Tot slot: Stem Cranendonck Actief! op 14, 15 of 16 maart 2022

Wij willen Investeren in Cranendonck. Leven in een duurzame gemeente die
dienstbaar is en waar we het echt samen doen. Waar de juiste aandacht is voor
inwoners. Waar ambtenaren en bestuurders de menselijke maat nooit uit het oog
verliezen en inwoners centraal stellen. Waar we denken aan vandaag, maar zeker
ook aan de toekomst. Tijd voor verandering.

Het KAN beter, het MOET beter. Kies daarom voor Cranendonck Actief!

Het kan beter.
Het moet beter!
cranendonckactief.nl
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Koen van Laarhoven

David Morgan

Karel Boonen

Els van der HeijdenBoelens

André Oud

Henri Tchornobay

Erica de Graafvan Alphen

José CorporaalJonker

Kittie Raats

Harry Jochems

Cindy Stienen

Het kan beter.
Het moet beter!
cranendonckactief.nl
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Jos van Velthoven

Jan van Tulden

Jasper Heijmans

Anne-mieke de
Sterke-Zevenhek

Johan Saanen

Anja Pieters-Holla

William Schreuders

Wim Cremers

Yvonne Respenvan Tulden

Hanneke BalkLampe

Het kan beter.
Het moet beter!
cranendonckactief.nl
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