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Samenwerken 
 

 

Vernieuwen 
 

 

 
1. Passie voor kernen! 

 
2. Ondernemend Leudal! 
 
3. Vitaal buitengebied! 
 
4. Een dienstbare en sociale gemeente Leudal! 

 
5. Vernieuwend bestuur! 

 

 

Verbinden 
Wij willen verbindend zijn. Wij zoeken naar wat 
ons verbindt met anderen. Wij handelen vanuit 
een gezamenlijk streven naar een goede 
gemeente voor alle inwoners. 
Doe met ons mee! 

Wij gaan uit van de kracht van samenwerken. 
Soms ga je alleen sneller, maar onze overtuiging 
is dat je in samenwerking met elkaar veel meer 
bereikt. 
 

 

Een snel veranderende samenleving vraagt 
aanpassingsvermogen en een open blik. Wij zijn 
vernieuwend in onze ideeën hoe wij de 
veranderingen binnen Leudal tegemoet treden. 
 
 
 

 

Verkiezingsprogramma 2022-2026 

Inhoudsopgave 

                                                                  

                                                                       
 

Bij het verwezenlijken van onze ambitie binnen de 
gemeente Leudal hanteren wij 3 uitgangspunten: 

 

 

3 principes 
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De kernen van Leudal zijn in beweging. Het aantal senioren is in de afgelopen jaren fors gegroeid en 
zal in de komende jaren exponentieel toenemen. Ook bij de jongere generaties zien wij grote 
ontwikkelingen die mede samenhangen met de leefbaarheid in onze kernen. Wij gaan voor kernen die 
aantrekkelijk zijn om in te leven. Wij gaan met Passie voor kernen. 
 
Woonaanbod: ruim baan voor starters, duurzaamheid en flexibiliteit 
Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen en er is een tekort aan bouwlocaties in Leudal. Wij 
willen extra aandacht voor de lastige posities van starters, senioren en mensen met een kleine 
portemonnee bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. Om de wachtlijsten voor een 
woning weg te werken is voor de korte termijn meer woningbouw nodig.  De gemeente moet aanjager 
van woningbouw zijn. Wij willen dat in alle kernen van Leudal wordt gebouwd. In de periode 2022-
2026 streven wij naar minstens 750 nieuwe woningen. Verder zetten wij in op het hergebruik van 
vrijkomende agrarische gebouwen om te voorzien in de woningbehoefte en daarmee gaan wij 
verloedering en oneigenlijk gebruik tegen. 
 
Leefbaarheid en veiligheid 
Samen met elkaar maken wij onze gemeenten en onze kernen. Voor elke burger is er in Leudal plek en 
aandacht. Wij hebben aandacht voor diversiteit en inclusie. Het bieden van faciliteiten om elkaar te 
ontmoeten is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Goede kernvoorzieningen ondersteunen hierin. 
Veiligheid is voor alle burgers van groot belang. Om veiligheid te creëren hebben kernpreventieteams 
een belangrijke rol en is handhaven een integraal onderdeel van ons beleid. 
 
Onderwijs 
Opgroeiende kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Kinderen 
en jongeren hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Wij zien scholen als wezenlijk onderdeel van 
hun maatschappelijke omgeving en als een belangrijke pijler van de leefbaarheid in onze Leudalse 
kernen. Verder hechten wij grote waarde aan een integraal jeugdbeleid waarbij ‘jeugdhulp’, onderwijs 
en ondersteuning arm in arm gaan. De gemeente heeft een rol om de samenwerking tussen scholen en 
instanties te stimuleren.  
 
Voorzieningen en sport 
Verenigingen zijn van levensbelang voor de Leudalse samenleving door de bijdrage die zij leveren aan 
het naleven en in stand houden van waarden, normen en cultuur. Verenigingen verbinden mensen met 
elkaar, brengen vitaliteit en hebben voor jongeren een belangrijke rol bij hun ontwikkeling op weg 
naar volwassenheid. De demografische ontwikkelingen dwingen verenigingen om kritisch te kijken 
naar hun huidige en toekomstige rol. Wij hebben vertrouwen in de kracht die in de verenigingen zit en 
stimuleren de verenigingen om zelf keuzes te maken over hun toekomst. Wij ondersteunen 
verenigingen bij hun heroriëntatie op de toekomst, waarbij ons beleid de verenigingen faciliteert bij 
het realiseren van hun toekomstvisie. 
 
Cultuurhistorie 
De aantrekkelijkheid van onze kernen voor inwoners en recreanten, wordt mede bepaald door de 
uitstraling van historische en monumentale bebouwing. Binnen onze gemeente zijn veel mensen 
geïnteresseerd in en betrokken bij heemkunde. Wij vinden dat de historische waarde aandacht 
verdient en nadrukkelijk meegenomen moet worden bij besluitvorming. 
 
Duurzaamheidsdoelen 
De verduurzamingsopgave is voor de gemeente Leudal een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak. 
Wij willen de duurzaamheidsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners van Leudal uitvoeren. 
Wij investeren in schone energie en vermindering van CO2-uitstoot. De landelijke en provinciale 
wetgeving stuurt voldoende. Wij maken ons hard om aan de opgave uit de Regionale Energie-Strategie 
(RES) te voldoen. Wij streven naar een energie neutrale gemeente in 2050. De gemeente faciliteert 
initiatiefnemers voor schone energie. Maatschappelijk draagvlak en serieuze mogelijkheden tot 
participatie zijn een randvoorwaarde. Wij zetten verder in op duurzaamheidsleningen voor inwoners 
en verenigingen. Wij maken prestatieafspraken met woningbouwcorporaties over het verduurzamen 
van woningen.  
 
 

1.  Passie voor kernen! 
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Speerpunten Passie voor kernen 
 
 CDA Leudal gaat voor meer woningbouw in iedere kern van 

Leudal. 
 

 CDA Leudal gaat voor 1.000 nieuwe woningen voor starters 
senioren en mensen met een kleinere portemonnee in de periode 
2022-2026 
 

 CDA Leudal zorgt ervoor dat er in iedere kern een ruimte is 
waarin Leudallers elkaar kunnen ontmoeten. 
 

 CDA Leudal ziet scholen als een belangrijke pijler van de 
leefbaarheid van een kern en handelt daarnaar bij 
besluitvorming. 
 

 CDA Leudal ondersteunt verenigingen bij het realiseren van hun 
toekomstvisie. 

 

 CDA Leudal maakt de verduurzaming betaalbaar en behapbaar.  
 

 CDA Leudal gaat voor een energie neutrale gemeente in 2050. 
 

 CDA Leudal biedt kansen voor recreatie in het buitengebied met 
verbinding naar de kern. 

 
 

 
 

 
Recreatie 
Wij zorgen dat Leudallers kunnen recreëren in en rondom de dorpskernen. Ons buitengebied biedt 
grote mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Onze mooie natuurgebieden bieden ongekende 
mogelijkheden om te ontspannen en te genieten. Bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen alsook bij 
uitbreidingen vinden wij het belangrijk dat verbindingen worden gerealiseerd tussen de recreatieplek 
en de dorpskernen van Leudal. Met deze verbindingen slaan wij de brug tussen recreatie en de 
leefbaarheid in onze kernen. Het succes van ontwikkelingen in het buitengebied is voor een groot deel 
afhankelijk van het draagvlak dat ervoor bestaat binnen de Leudalse samenleving. Transparante 
communicatie naar alle belanghebbenden is dan ook onze randvoorwaarde. 
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Het bedrijfsleven draagt op vele manieren bij aan de welvaart van Leudal alsook aan de leefbaarheid 
van onze gemeente. Ondernemers bepalen voor een groot gedeelte het voorzieningenniveau in onze 
kernen. Wij kiezen voor bedrijven en ondernemers die daadwerkelijk iets toevoegen aan onze 
samenleving. Het kloppende hart van het bedrijfsleven in Leudal wordt gevormd door kleine 
ondernemers en familiebedrijven. 
 
Stevig accountmanagement 
Elke ondernemer moet optimaal gefaciliteerd worden om zijn bedrijf te laten groeien en te 
ontwikkelen rekening houdend met de geldende randvoorwaarden. Wij kijken positief naar 
initiatieven.  
 
Om bedrijven te faciliteiten in hun groei en ontwikkeling alsook om meer bedrijven en werk naar 
Leudal te trekken, zetten wij in op stevig accountmanagement vanuit de gemeente. Wij zorgen voor 
een aanspreekpunt en een luisterend oor voor ondernemers. Een ondernemer hoeft niet te zoeken naar 
de juiste ambtenaar bij het juiste loket. 
 
Afspraken op basis van wederkerigheid 
Voor ons is het belangrijk dat de gemeente en bedrijfsleven afspraken maken op basis van 
wederkerigheid (geven en nemen). Wij streven naar afspraken tussen het bedrijfsleven, het onderwijs 
en andere organisaties op het gebied van duurzaamheid,  investeren in opleiding, het aanstellen van 
mensen met een beperking en het aanbieden van stage- en leerplekken. 
 
Vergunningverlening 
De gemeente staat in dienst van haar inwoners. Om te zorgen dat bedrijven zich willen vestigen maar 
vooral ook om te zorgen dat bestaande bedrijven willen blijven, dienen vergunningaanvragen adequaat 
te worden behandeld en afgehandeld. Ambtenaren en aanvrager moeten constructief naar oplossingen 
zoeken. Bespreek niet de onmogelijkheden maar de mogelijkheden.  
 
Agrarische ondernemers 
De agrarische ondernemers vormen een belangrijke pijler van het Leudalse bedrijfsleven. Wij zijn trots 
op de wijze waarop de agrarische sector in Leudal met oog voor duurzaamheid en welzijn onze 
monden voedt. Wij waarderen en ondersteunen de ambitie naar innovatie en ontwikkeling van de 
agrarische sector. 
 
Wij zetten in op beleidskeuzes die tot stand komen vanuit een integrale visie op de sector. Een visie die 
uitgaat van ketenbenadering en verduurzaming. Onze ambitie is een verdienmodel dat is gericht is op 
continuïteit. Wij jagen initiatieven en projecten aan die ervoor zorgen dat onze agrariërs 
ondernemersruimte krijgen.  
 
Flexibiliteit en ruimte 
Om onze economie toekomstbestendig te maken wordt flexibiliteit gevraagd. Het bedrijfsleven moet 
meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen of aanpassen van de regels en 
meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan. Het is onze taak om ervoor te 
zorgen dat er voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn voor ondernemers. 
 
In het buitengebied moet ruimte zijn voor bedrijven die functioneel met de natuur verbonden zijn. 
Deze bedrijven dienen zich binnen de milieuruimte te kunnen ontwikkelen en in te passen in de 
natuurlijke omgeving. 
 
Duurzaam ondernemen 
Wij stimuleren samenwerkingen om de energiedoelstellingen te realiseren en zien een rol voor de 
gemeente als mede financier in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies. 
 
 
 
 
 
 

2.  Ondernemend Leudal! 
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Speerpunten Ondernemend Leudal 
 
 

 CDA Leudal kijkt positief naar initiatieven van ondernemers. 
 

 CDA Leudal zorgt voor stevig accountmanagement vanuit de 
gemeente naar de ondernemers. 
 

 CDA Leudal maakt afspraken op basis van wederkerigheid 
(geven en nemen).  
 

 CDA Leudal is trots op de agrarische sector en ondersteunt de 
ambities naar innovatie en ontwikkeling van deze sector. 
 

 CDA Leudal zorgt voor uitbreidingsmogelijkheden voor 
ondernemers.  
 

 CDA Leudal ondersteunt samenwerkingsverbanden om 
energiedoelstellingen te realiseren. 
 

 CDA Leudal zorgt voor een menselijke en veilige huisvesting 
voor arbeidsmigranten. 

 

 
 
Arbeidsmigranten 
De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn en passen in de omgeving waarin 
deze plaatsvindt. Deze uitdaging gaan wij samen met de ondernemers aan. Wij ondersteunen 
initiatieven die deze kernwaarden in zich hebben.  
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Onze gemeente is de grootste platteland gemeente van Midden-Limburg. Wonen, ondernemen en 
recreëren moeten in harmonie plaats vinden. Een heldere visie met een strategische koers voor de 
lange termijn is van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons buitengebied. 
 
Blik op mogelijkheden en kansen 
Niet alleen de leefbaarheid in de ‘kleine’ kernen maar ook de leefbaarheid in het buitengebied staat 
onder druk. Een duurzame en langdurige visie ontbreekt, in combinatie met daadkrachtig besturen. 
Van een gemeente verwachten wij dat er daadkrachtig wordt bestuurd. Beleid is beleid. Burgers en 
bedrijven hebben recht op duidelijkheid. Duidelijk over (on)mogelijkheden. Blijf niet hangen in het 
verleden maar kijk naar mogelijkheden/kansen voor de volgende generatie.  
 
Levendig Buitengebied 
Gemeente Leudal is met maar liefst 16.491 hectare de grootste gemeente van Midden-Limburg met 
ook het grootste buitengebied. Door onze centrale ligging in de provincie is ons buitengebied 
beeldbepalend voor de regio. Wonen en bedrijvigheid gaan hand in hand. Wij stimuleren dan ook dat 
burgers en bedrijven contact met elkaar hebben en met elkaar het gesprek blijven voeren. Wij zijn trots 
op ons landschappelijk buitengebied dat veelal wordt onderhouden door de mensen die er wonen en 
werken. Het belang en de waarde van agrariërs wordt door ons volledig erkend. 
 
Behoud van vitale landbouw 
In Leudal zijn zo’n 350 landbouwbedrijven gevestigd. De komende jaren zal de intensieve veehouderij, 
met name rond de kernen en natuurgebieden, afnemen als gevolg van eerder opgelegde 
ontwikkelbeperkingen alsmede door actieve opkoop door de overheid. CDA Leudal is tegenstander van 
gedwongen opkoop. De landbouw is belangrijk voor de economie en de landschappelijke invulling van 
onze gemeente. Bedrijfsverplaatsing moet bespreekbaar zijn. Daar waar het kan moet ruimte zijn voor 
evenwichtige groei. Nieuwe verdienmodellen moeten gestimuleerd worden. Natuur inclusieve 
landbouw zal een belangrijke positie in gaan nemen en dient in onze gemeente gestimuleerd te 
worden. Dit zorgt voor meer biodiversiteit waardoor ons buitengebied nóg gezonder en aantrekkelijker 
wordt. 
 
Veiligheid  
Een vitaal buitengebied begint met een veilig buitengebied. De verwachting is dat er veel agrarische 
bedrijven gaan stoppen en er dus veel gebouwen leeg komen te staan. Lege gebouwen vormen een 
bedreiging voor ons buitengebied. Ze zorgen voor een verpauperd beeld en trekken criminaliteit aan. 
Actieve bestrijding van criminaliteit blijft een hoge prioriteit houden. Samenwerking tussen politie en 
gemeente is cruciaal, maar ook de relatie tussen de Boa’s van de gemeente Leudal en de bedrijven is 
belangrijk. Van wantrouwen naar vertrouwen. Niet bekeuren maar bespreken. Daarnaast is 
verkeerveiligheid een belangrijk aandachtspunt waar de komende jaren meer aandacht aan moet 
worden besteed. Het groenonderhoud gebeurt vaak te laat en niet vakkundig genoeg. In combinatie 
met de status van het wegdek ontstaan hierdoor gevaarlijke verkeerssituaties. In samenspraak met 
bewoners en bedrijven in het buitengebied moet het beleid van snoeien en bermen maaien herzien 
worden. Veel inwoners en ondernemers zien kansen waarbij de biodiversiteit flink kan opleven in de 
wegbermen zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid. 
 
Duurzame energie 
In de komende raadsperiode dient een duidelijke en haalbare visie opgesteld te worden voor 
hernieuwbare energie. Veel grote dakoppervlaktes zijn nu nog niet voorzien van zonnepanelen. Deze 
gaan voor op de grote zonneweides die veel weerstand oproepen bij de omwonenden. Daar waar 
zonneweides komen, verdient de landschappelijke inpassing en samenhangende acceptatie vanuit de 
omgeving meer aandacht. Het is de uitgelezen kans om naast het opwekken van hernieuwbare energie 
de biodiversiteit te laten floreren in harmonie met omgeving. In verhouding tot omliggende gemeentes 
heeft Leudal fors meer windturbines. Wij gaan ook op dit gebied voor een duidelijk en haalbare visie 
met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. 
 
Naast het opwekken van hernieuwbare energie staat er ons nog een uitdaging te wachten, namelijk het 
minder verbruik van fossiele brandstoffen. De gemeente zal aankomende regeerperiode een 
warmtestrategie moeten opstellen. Minder tot geen traditioneel gas meer gaan verbruiken, maar 
gebruik gaan maken van groen gas, warmtepompen en hergebruik van (industriële) warmte.  
 

3.  Vitaal buitengebied! 
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Speerpunten Vitaal Buitengebied 
 

 

 CDA Leudal vindt dat wonen en bedrijvigheid in het 
buitengebied hand in hand moeten gaan. Het gesprek met 
elkaar is het startpunt voor ieder initiatief. 
 

 CDA Leudal gaat voor duidelijkheid over mogelijkheden en 
onmogelijkheden in het buitengebied. 
 

 CDA Leudal is tegenstander van gedwongen opkoop van 
agrarische bedrijven. 
 

 CDA Leudal gaat voor een duidelijke en haalbare visie op 
hernieuwde energie. Wij geven de voorkeur aan zonnepanelen 
op daken in plaats van de aanleg van zonneweides. 
 

 CDA Leudal weegt bij het invullen van de nieuwe 
omgevingswet de belangen van burgers, ondernemers en 
recreanten evenwichtig. 
 

 CDA Leudal vindt dat de gemeente ook een rol kan spelen bij 
duurzaam en veilig waterbeheer.    
 
 
 

             

Omgevingswet 
Reeds vele jaren is de omgevingswet uitgesteld. In de raadsperiode 2022-2026 zal de implementatie 
van deze wet plaatsvinden. In meer of mindere mate zullen inwoners hier iets van merken. De 
achterliggende gedachte van de omgevingswet is om de regeldruk te verminderen en meer 
duidelijkheid te verschaffen over mogelijkheden en onmogelijkheden. Aanvragen moeten anders 
bekeken worden, eerder in de trend; ja mits in plaats van nee tenzij. Wij zijn al jaren groot voorstander 
van deze beginselen. Elke gemeente heeft vrijheid om de omgevingswet op een eigen manier in te 
vullen. Het is dus belangrijk dat de belangen van inwoners, ondernemers en recreanten evenwichtig 
worden meegenomen in het invullen van de omgevingswet, daar gaan wij voor. 
 
Water 
Ook de gemeente kan een belangrijke rol spelen in duurzaam waterbeheer. In de kernen en bij 
nieuwbouwprojecten is het belangrijk dat hemelwater maximaal afgekoppeld wordt van het riool en 
oppervlaktewater. Hiermee blijft het grondwater op peil en wordt afvoer door sloten voorkomen. In 
het buitengebied kunnen in gemeentelijke sloten stuwtjes geplaatst worden voor meer 
waterconservering. Aangrenzende agrariërs zouden deze kunnen bedienen, want in geval van 
wateroverlast moet het water wel weg kunnen. Jaarlijks onderhoud van de sloten en ook duikers is van 
cruciaal belang om in geval van wateroverlast ook voor afvoer te zorgen, om daarmee schade aan 
gebouwen, natuur en landbouwgewassen te voorkomen.  
Voor de Maasveiligheid pleiten wij voor het versneld ophogen van de inlaat bij het retentiebekken bij 
Horn en Haelen waardoor dit minder snel volloopt ingeval van hoogwater. Tijdelijk kan een nooddijk 
als oplossing gezien worden. Ook in Buggenum dient de dijk met spoed aangelegd te worden. 
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Wij kiezen voor een samenleving waar wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor de kernen en 
het buitengebied waarin wij willen leven. Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van 
inwoners maximaal benutten. Iedereen moet kunnen meedoen in de Leudalse samenleving! 
 
Zorg in de buurt 
Wij zetten ons in voor het behoud van zorg in de buurt om te garanderen dat goede zorg voor iedereen 
op redelijke afstand beschikbaar is. Op regionaal niveau werken wij voor de zwaardere zorg samen met 
buurgemeenten om samen te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. In de kernen willen wij dat 
de eerstelijns zorg zoveel mogelijk als 1 team samenwerkt. Daarbij zetten wij 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. 
 
Jeugdhulp en Wmo 
Wij kiezen voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg. Wij willen 
professionals in onze wijkteams die zelf aan de slag gaan met wat nodig is voor onze inwoners. Zij 
moeten zich meer gaan richten op voorkomen en preventie van (gezondheids-)problemen. Het is de 
taak van de gemeente om de samenwerking tussen betrokken instanties aan te jagen. 
 
Thuiszorg moet voor mensen een zekerheid zijn met een bekende verzorgende die ook tijd heeft voor 
een gesprek. Wij vinden dat WMO-aanvragen snel en accuraat behandeld moeten worden, waarbij 
indicaties zoveel mogelijk afgegeven moeten worden voor meerdere jaren. Wachtlijsten gaan wij tegen. 
 
Wij zien een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Wij willen een duidelijke 
afbakening. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de 
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 
 
Mantelzorgers 
Mantelzorgers kunnen rekenen op een meedenkende gemeente om hun zware taak te faciliteren. Wij 
vergroten de mogelijkheden af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken de 
aanvraag daarvan eenvoudiger. Wij vinden solidariteit van belang, net als gedeelde 
verantwoordelijkheid. Met het stimuleren van informele zorg en ondersteuning dragen wij samen bij 
aan een krachtige gemeenschap waar men oog heeft voor elkaar. 
 
Welzijn voor senioren 
Vergrijzing en eenzaamheid vragen om voortdurende aandacht. Uitgangspunten zijn de inclusieve 
samenleving en positieve gezondheid. Wij zijn voor een nieuw, integraal en adaptief ouderenbeleid. Dit 
willen wij in samenwerking met alle ouderenorganisaties opstellen. Eenzaamheid is geen vraagstuk dat 
zich laat oplossen door de gemeente alleen. De Leudalse samenleving heeft hierin een belangrijke rol. 
Door initiatieven te ondersteunen en het aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken, willen wij een 
bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke 
programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. 
 
Iedereen moet mee kunnen doen 
Inwoners met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. We zoeken samen 
met hen hoe dit mogelijk is. Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed 
toegankelijk zijn. Waar mogelijk willen wij dat mensen met en zonder beperking samen kunnen 
sporten en bewegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Een dienstbare en sociale gemeente Leudal! 
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Speerpunten voor een dienstbare en sociale gemeente Leudal 
 
 

 CDA Leudal zet in op thuisnabije zorg. 
 

 CDA Leudal werkt op regionaal niveau samen met 
buurgemeenten voor een volledig zorgaanbod. 
 

 CDA Leudal gaat voor thuiszorg door een bekende verzorgende 
die ook tijd heeft voor een gesprek. 
 

 CDA Leudal zorgt ervoor dat Wmo (of ondersteunings) -
aanvragen snel worden behandeld en indicaties voor meer 
jaren worden afgegeven. 
 

 CDA Leudal faciliteert mantelzorgers in hun zware taak door 
voor hen mogelijkheden te creëren om op adem te komen. 
 

 CDA Leudal ondersteunt initiatieven om eenzaamheid te 
verminderen middels inzet van het programma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’. 
 

 CDA Leudal gaat voor een samenleving waarin iedereen kan 
meedoen en waar mensen met en zonder een beperking waar 
mogelijk samen bewegen en sporten. 
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Speerpunten voor een dienstbare en sociale gemeente Leudal 
 
 

 CDA Leudal koestert en stimuleert het 
verantwoordelijkheidsgevoel van burgers voor hun kern. 
 

 CDA Leudal kijkt vanuit oprechte interesse naar plannen en 
initiatieven en denkt vanuit hetgeen wel kan. 
 

 CDA Leudal gaat voor verbinding met andere partijen om 
Leudal samen mooier te maken. 
 

 CDA Leudal gaat voor een cultuur waarin burgers en 
ondernemers worden gehoord bij belangrijke initiatieven. 
 

 CDA Leudal draagt bij aan een college van Burgemeester en 
Wethouders dat een actieve informatieplicht heeft naar haar 
inwoners en ondernemers. 
 

 CDA Leudal benut lokale kennis door inzet van burgers in 
expertteams. 
 

 

 

 
 
 
 
De inwoners van Leudal voelen zich verantwoordelijk voor hun woon- en leefomgeving. De vele 
initiatieven die de laatste jaren vanuit de kernen worden geïnitieerd zijn daarvan mooie voorbeelden. 
Wij koesteren en stimuleren dit verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners van Leudal. Ons 
antwoord is een vernieuwend bestuur. 
 
Wij vinden het van groot belang dat burgers gehoord worden door de gemeente. Wij kijken vanuit 
oprechte interesse naar plannen en initiateven. Daarbij gaan wij op zoek naar de mogelijkheden en 
denken wij niet vanuit problemen.  
 
Met verbinding tussen partijen, objectief kijken naar initiatieven zonder vooroordelen op basis van het 
verleden en oprechte interesse in elkaars standpunten, gaan wij werken aan een mooier Leudal.  
 
Dit vraagt dat burgers en ondernemers serieus worden genomen en betrokken worden bij belangrijke 
dossiers. Dit betekent dat informatie volledig, juist en tijdig wordt gedeeld met burgers en 
ondernemers. Ons college van Burgermeester en Wethouders heeft een actieve informatieplicht naar 
de inwoners en ondernemers en wat ons betreft ook een plicht de burger en ondernemer in het hele 
proces actief te betrekken 
 
Wij zien de inwoners van Leudal als mede-eigenaren en daarmee als medeverantwoordelijke voor hun 
woon- en leefomgeving. Deze verantwoordelijkheid kunnen zij alleen nemen als zij inspraak hebben en 
adviezen mogen geven. 
 
Wij willen dat de gemeente lokale kennis benut door expertpanels in te zetten rondom specifieke 
onderwerpen. Wij zijn voor het uitdaagrecht. Als een inwoner of groep van inwoners een project 
sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kan voeren dan de gemeente, dan wordt hiervoor ruimte 
gegeven. Initiatief vanuit de samenleving moet voorrang krijgen. Wij willen dat in de vroege fase van 
projecten overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen wij 
om goede ideeën te verzamelen en met het doel om bezwaarprocedures te verminderen. 
 
  

5.  Vernieuwend bestuur! 
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