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Inleiding. 
 

De Lokale Partij Bergeijk is een onafhankelijke partij, die de 
belangen van alle inwoners van de gemeente Bergeijk wil 
behartigen. 
 
LPBergeijk is niet verbonden aan een landelijke partij en 
heeft dus alle vrijheid om (lokale) keuzes te maken. 
 
LPBergeijk vindt het belangrijk om contact te hebben met de 
mensen in de kernen, naar hen te luisteren en hen te 
betrekken bij het bestuur van de gemeente. 
 
 
 

1. Thema: Zelfstandigheid. 
 
Bergeijk is groot genoeg om een groot aantal zaken als zelfstandige 
gemeente in te vullen. Daarnaast is de afstand van de inwoners van 
de 6 kernen klein genoeg om als gemeente op de hoogte te zijn van 
de zaken die in deze kernen spelen. Elke kern heeft haar sportpark, 
haar school en haar gemeenschapscentrum. LPBergeijk streeft naar 
het behoud van deze en alle andere voorzieningen. Daar waar nodig 
willen we deze uitbreiden. Wij zijn absoluut tegenstander van het 
samenvoegen van sportparken zoals in andere gemeenten is 
geopperd. Als zelfstandige gemeente Bergeijk kunnen we hier ook 
zelf over beslissen. 
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De kern- en dorpsraden in onze gemeente hebben een belangrijke 
rol in de contacten met het gemeentebestuur. Zij staan midden in 
de samenleving en zien nog beter wat er speelt en waar behoefte 
aan is. Het blijft belangrijk om goed overleg met hen te hebben. Ook 
moeten zij voldoende financiële ruimte hebben om een aantal 
activiteiten te organiseren. 
 
In één grote Kempengemeente met 26 kernen is het onmogelijk om 
te weten wat er speelt en voldoende contact te houden met de 
inwoners. De afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners 
wordt dan veel te groot. LPBergeijk blijft strijden voor een 
zelfstandige gemeente Bergeijk. Voor thema’s waar aanvullende 
kennis noodzakelijk is moet die worden ingevuld door 
samenwerking, zowel in de Kempen als in de regio. 
 
Wij zijn tegen één grote Kempengemeente waarbij de inwoners uit 
Bergeijk straks bijvoorbeeld in Bladel naar de milieustraat moeten 
en in Oirschot naar het loket. 
 
Een grotere afstand van het gemeentebestuur tot de inwoners leidt 
tot minder betrokkenheid. De uitdaging waar we voor staan is de 
betrokkenheid van onze inwoners juist te vergroten. Dit o.a. door 
inwoners in wijken waar de gemeente activiteiten wil starten actief 
te betrekken. Vanaf het eerste begin tot en met de uitvoering. 
 
 

2. Thema: Leefbaarheid. 
 
Alle 6 de kernen van Bergeijk hebben een eigen sportpark, een 
eigen school en een eigen gemeenschapscentrum. De leefbaarheid 
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van een gemeenschap kan niet zonder deze voorzieningen. De 
kinderen moeten in de eigen kern naar een basisschool kunnen 
gaan. Datzelfde geldt voor het beoefenen van sport. De 
gemeenschapscentra zijn noodzakelijk voor tal van lokale 
activiteiten.   
LPBergeijk wil dat deze centra voldoende financiële middelen 
hebben om de diverse activiteiten te organiseren. Ook moet er 
ruimte zijn om nieuwe ideeën op te zetten. Voor een aantal zaken is 
professioneel beheer noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn 
veiligheid, beveiliging en sociale hygiëne. 
 
Elke kern heeft een dorpsondersteuner. In de paar jaar dat deze 
actief zijn in onze gemeente hebben ze hun toegevoegde waarde 
meer dan bewezen. LPBergeijk vindt het belangrijk deze te 
behouden. 
 
Het behoud van een goede bereikbaarheid van alle kernen met het 
openbaar vervoer vinden wij belangrijk. 
 
 

3. Thema: Milieu, duurzaamheid. 
 
LPBergeijk wil dat er nog meer aandacht door de gemeente besteed 
wordt aan duurzaamheid. Er ligt een afspraak om in 2025 
energieneutraal te zijn. Als Bergeijk moeten we op dit vlak nog een 
groot aantal stappen zetten. Daarnaast zal er ook voldoende 
aandacht voor het milieu moeten zijn. LPBergeijk wil een gezonde 
wereld achterlaten voor onze nazaten. De gemeente heeft een 
voortrekkersrol bijvoorbeeld door het leggen van zonnepanelen op 
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het gemeentelijk vastgoed. Ook streven wij naar het versneld 
doorvoeren van ledlampen voor de straatverlichting.  
 
Subsidies op duurzame maatregelen voor particulieren moeten in 
stand gehouden worden. De gemeente moet stimuleren dat 
particulieren maatregelen nemen zoals isoleren, zonnepanelen en 
energiezuinige verwarming.  
 
LPBergeijk streeft naar een duurzame agrarische sector. Er moet 
voldoende ruimte zijn voor ontwikkeling zodat agrariërs hun 
investeringen bij het duurzaam maken van hun bedrijf 
terugverdienen. 
 
De luchtvervuiling (o.a. uitstoot van fijnstof) en de geluidsoverlast 
door het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport mag niet 
verder toenemen. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, 
werken en recreëren mag door aanwezigheid van het vliegveld niet 
verder worden aangetast.   
 
 

4. Thema: Wonen. 
 
LPBergeijk streeft ernaar dat in elke kern voldoende woningen 
gebouwd worden die in deze behoefte voorzien. In alle kernen 
moeten voldoende mogelijkheden zijn voor het realiseren van 
woningen voor starters en betaalbare sociale huurwoningen. Het is 
noodzakelijk om de behoefte te blijven volgen en daar actueel op in 
te spelen. 
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LPBergeijk wil ook dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe 
samenleefvormen. Mogelijk dat dit kan leiden tot efficiëntere 
woningen en het langer zelfstandig blijven wonen. Een voorbeeld 
hiervan zijn de “Tiny Houses”. 
 
Een specifiek onderwerp wordt gevormd door de agrarische 
gebouwen welke naar alle waarschijnlijkheid het komend 
decennium vrijkomen. Een breed onderzoek naar hergebruik om 
alle opties met voor- en nadelen in kaart te brengen is een eerste 
stap om tot een oplossing te komen. 
 
 

5. Thema: Verkeersveiligheid. 
 
Na afronding van de basisschool gaan alle kinderen naar een van de 
dorpen in de omgeving voor de vervolgopleiding. De meeste 
kinderen gaan dan met de fiets. LPBergeijk vindt het belangrijk dat 
deze schoolgaande kinderen zoveel mogelijk over fietspaden 
kunnen gaan. Fietspaden voor schoolgaande jeugd en voor 
woon/werkverkeer hebben bij ons een hogere prioriteit dan 
uitbreiding van recreatieve fietspaden. 
 
Het Hof is mooi gerenoveerd. We willen echter dat er nog een 
aantal aanpassingen worden onderzocht. Voorbeelden zijn 
zebrapaden en het verwijderen van obstakels voor fietsers. 
 
Er wordt op een aantal wegen nog steeds harder gereden dan de 
toegestane maximumsnelheid. Wij zouden graag zien dat de politie 
intensiever controleert, met name voor wat betreft het 
woon/werkverkeer. Ook wil LPBergeijk het gedrag in het verkeer 
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positief stimuleren. Niet alleen door verkeer remmende 
maatregelen. Maar bijvoorbeeld door het aangeven van het 
percentage weggebruikers dat niet te hard reed op 
informatieborden.  Het plaatsen van meer smileys met gemeten 
snelheid. 
 
De realisatie van de Middenweg is belangrijk voor het tegengaan 
van het sluipverkeer door Bergeijk en het buitengebied tussen 
Luyksgestel en Eersel. 
 
 

6. Thema: Zorg, sociaal domein en veiligheid. 
 
LPBergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te 
doen in onze maatschappij. Alle burgerinitiatieven op het gebied 
van zorg en welzijn moeten ondersteund worden.  
 
Ondanks alle aandacht voor alleenstaanden zijn er nog steeds 
inwoners die eenzaam zijn. Hier ligt volgens ons een taak voor de 
dorpsondersteuner in elke kern. Dit in samenwerking met de kern- 
en dorpsraden en ouderenorganisaties. 
 
Wij onderkennen dat de zorg erg complex geworden is. LPBergeijk 
wil dat dit onderwerp voldoende aandacht krijgt. Wij streven naar 
een loket “Eerste Hulp Bij Zorg”. Zorgvragen moeten bij dit loket 
direct beantwoord en ingevuld kunnen worden. 
 
LPBergeijk wil dat bij hervestigingen van agrarische bedrijven de 
afstanden tussen deze bedrijven en woningen voldoen aan de 
uitgangspunten zoals vastgelegd in de meest recente onderzoeken 



 
 

7 

van het RIVM en de GGD. Aanvragen voor de combinatie van 
varkens en pluimvee op hetzelfde bedrijf moeten afgewezen 
worden. 
 
LPBergeijk vindt dat bestrijding van de productie en handel in drugs 
een van de speerpunten is op het vlak van veiligheid en criminaliteit. 
De overlast hiervan moet hard worden aangepakt.  
 
 

7. Thema: Economie en werkgelegenheid. 
 
Lokale werkgelegenheid is belangrijk voor de leefomgeving. 
Medewerkers die met de fiets naar het werk kunnen gaan in plaats 
van met de auto, lokale sponsoring welke bijdraagt aan een gezond 
verenigingsleven zijn 2 voorbeelden die het belang voor de 
leefomgeving aangeven. 
 
Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers is belangrijk. Hierbij 
moet gestreefd worden naar een grotere diversiteit. Bestaande 
bedrijven moeten de ruimte hebben om zich te ontwikkelen.   
 
Met 24% van de werkgelegenheid draagt het toerisme in grote mate 
bij aan de economie in Bergeijk. LPBergeijk vindt dat de gemeente 
in samenwerking met alle marktpartijen de toeristische sector 
verder moet uitbouwen. Ook willen we dat op regionaal niveau een 
aantal activiteiten gestimuleerd wordt. 
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8. Thema: Cultuur en toerisme. 
 
Sociaal cultureel centrum de Kattendans vult een regionale functie 
in. Een grondige renovatie is hard nodig. Wel staat LPBergeijk op 
het standpunt dat het bouwen van bioscoopzalen door een 
marktpartij gerealiseerd moet worden. Hiervoor mag geen 
gemeenschapsgeld worden ingezet. 
 
Het openluchttheater de Hunnebergen moet door de gemeente 
ondersteund worden bij haar activiteiten om dit theater weer op de 
culturele kaart van Zuidoost Brabant te krijgen. 
 
Er worden veel evenementen georganiseerd in de gemeente 
Bergeijk. De eisen op het vlak van veiligheid worden steeds 
strenger. LPBergeijk vindt dat de gemeente kennis en 
ondersteuning op dit vlak aan moet bieden. 
Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie zoals muziek, kunst, 
natuur en toneel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
LPBergeijk wil dat dit gestimuleerd wordt. 
 
Onze gemeente heeft een schitterend buitengebied. LPBergeijk 
vindt dat in samenwerking met de omliggende gemeenten en 
organisaties zoals Natuurmonumenten en Staats Bosbeheer wild-
crossers aan gepakt moeten worden. 
 
 
LPBergeijk 
Januari 2018 
 



   
 

 
 

Speerpunten Lokale Partij Bergeijk 2018 – 2022 
 
 

1. Thema: Zelfstandigheid 
- Een zelfstandig Bergeijk, met samenwerking binnen de regio 
- Behouden van de korte lijnen tussen de gemeente en haar inwoners 
- Actief betrekken van de inwoners bij activiteiten in hun woonwijk 
 
 

2. Thema: Leefbaarheid 
- De gemeenschapshuizen zijn belangrijk en moeten behouden blijven 

(met professionele ondersteuning en voor iedereen toegankelijk) 
- Onderwijs is een basisvoorziening welke in elke kern behouden 

moet blijven 
- Behouden van voldoende sportvoorzieningen in elke kern 
- Behouden van een goede bereikbaarheid van de kernen met het 

openbaar vervoer 
- De dorpsondersteuners hebben zich bewezen en moeten we 

koesteren 
 
 

3. Thema: Milieu, duurzaamheid 
- De gemeente geeft het voorbeeld door het aanleggen van 

zonnepanelen op haar gebouwen 
- Streven naar energieneutraal in 2025 
- Stimuleren van een duurzame veehouderij 
- In stand houden van de subsidie op duurzame maatregelen voor 

particulieren 
- Beperking van de verontreiniging en geluidsoverlast door de 

luchtvaart 



   
 

 
 

- Uitbreiden van slimme en duurzame verlichting in de openbare 
ruimte en sportaccommodaties 

- Bij agrarische hervestigingen rekening houden met de afstanden uit 
rapporten van GGD en RIVM 

 
 

4. Thema: Wonen 
- Passende, betaalbare en voldoende woningen voor starters en 

senioren 
- Meer betaalbare (sociale) huurwoningen bouwen in de kernen 
- Meer mogelijkheden voor flexibele woonvormen 
- Passende huisvesting voor arbeidsmigranten met oog voor woon- en 

leefomgeving 
 
 

5. Thema: Verkeer 
- Uitbreiden van fietspaden voor schoolgaande jeugd en 

woon/werkverkeer 
- Voldoende aandacht voor de kwaliteit van de fietspaden, voetpaden 

en veilige oversteekplaatsen  
- Realisatie van de Middenweg inclusief de 2 fietstunnels bij de 

kruising van de Eerselse- en Bergeijksedijk 
- Stimuleren van veilig verkeersgedrag 
 
 

6. Thema: Zorg en sociaal domein 
- In Bergeijk valt niemand buiten de boot, iedereen doet mee 
- Ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van zorg en 

welzijn 
- Actief bestrijden van eenzaamheid 
- Onderzoek naar de mogelijkheid van een ‘Eerste Hulp Bij Zorg’ 



   
 

 
 

- De aanrijtijden van ambulances verkorten  
- Aanpakken van drugscriminaliteit en uitgaansgeweld 
 
 

7. Thema: Economie en werkgelegenheid 
- Behoud van de lokale werkgelegenheid 
- Zorgen voor uitbreidingsmogelijkheden en positief vestigingsklimaat 

voor ondernemers 
- Stimuleren van het toerisme 
 
 

8. Thema: Cultuur 
- Behoud van het klein theater in sociaal cultureel centrum de 

Kattendans 
- Stimuleren van het gebruik van Openluchttheater De Hunnebergen 
- Kennis bieden aan organisaties op het vlak van veiligheid bij 

evenementen 
- Geen gemeenschapsgeld investeren in bioscoopzalen 
- Faciliteren van de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 


