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Verkiezingsprogramma CDA Zundert
Het is bijna zo ver! Op 21 maart 2018 mogen we ons democratisch recht invullen en
naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een aantal zware opgaven. Zundert
heeft de decentralisaties van de zorg goed opgepakt, de randweg is opgeleverd,
Patersven kent een dubbelbestemming, er wordt volop gebouwd, financieel is Zundert
gezond, het IKC in Rijsbergen wordt gerealiseerd, het MFA in Achtmaal is klaar,
Wernhout heeft een eigentijdse gymzaal, nieuw beleid voor sport staat in de steigers en
voor cultuur is nieuw beleid vast gesteld. Zo zijn er veel onderwerpen te noemen.
Gemeente Zundert is op de goede weg, en tegelijkertijd zijn er ook nieuwe vraagstukken.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van CDA Zundert. Het programma is tot stand
gekomen door veelvuldig met de inwoners van Zundert in gesprek te gaan. Bij grote en
moeilijke dossiers zoeken we zo veel mogelijk betrokkenen op om het gesprek te
voeren. Regelmatig hebben we de afgelopen vier jaar thema-avonden georganiseerd
(bijvoorbeeld afgelopen jaar over onderwijs en sociale veiligheid). We zijn bij zo veel
mogelijk publieke activiteiten met raads- en burgerleden aanwezig (dodenherdenking,
herdenking Vloeiweide, vergaderingen dorpsraden, carnavalsvieringen, viering
koningsdag etc.). We hebben jaarlijks terugkerende activiteiten om ons maatschappelijk
nuttig te maken (paasstukjes maken in de Willaert en in het Rijserf, helpen in de
bediening bij het kerstdiner van stichting Welzijn Zundert). We begeven ons veel in het
verenigingsleven van Zundert. Ter voorbereiding van dit programma hebben we alle
kernen bezocht om informatie, zorgen, wensen en ideeën op te halen. Al deze informatie
is op meerdere momenten met raadsleden, burgerleden en bestuur besproken.
Uiteindelijk heeft alles geleid tot dit programma. CDA Zundert zet zich met overgave en
overtuiging in voor dit programma. We hopen dat u zich daarbij aansluit. Stem op CDA
Zundert en ga samen met ons ook de komende vier jaar weer voor een Groen,
Ondernemend, Educatief, Inspirerend en Zorgzaam Zundert, een G.O.E.I. Z.undert!
Wij hebben ZIN IN DE TOEKOMST!
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Missie
CDA Zundert wil een partij zijn die middenin de samenleving staat. Meer dan ooit
moeten politiek, bedrijven, organisaties en inwoners, samen komen tot goede en
gedragen oplossingen. Tegelijk staat de politiek nog steeds te ver van de meeste
inwoners af. Die afstand moet verkleind worden om de samenwerking tussen gemeente
en inwoners vooruit te helpen.
CDA Zundert wil een stabiele politieke factor zijn waarin de inwoners vertrouwen
hebben. We nemen graag onze verantwoordelijkheid en besturen met een positief
kritische blik, gezond verstand en in samenwerking met alle betrokkenen. We kiezen in
die samenwerking de verbindende rol en zijn zelf actief.
We gaan voor een Zundert waar we trots op zijn en blijven, een Zundert waarin onze
kinderen kunnen meedoen en meegroeien, zodat Zundert ook voor hun kinderen
aantrekkelijk is en blijft. We gaan voor een Zundert dat we door willen geven!

Visie
Onze maatschappij kenmerkt zich de laatste jaren door individualisering en verruwing.
Wij vinden dat er te weinig oog is voor elkaar. Hoe sociaal zijn we eigenlijk? Onze
verantwoordelijkheid en zorg lijken op te houden bij de voordeur van ons eigen huis en
dat van familie. Zowel de problemen die we ervaren als de mogelijkheden die er liggen,
vragen juist om zorg en aandacht voor elkaar. Alleen met hulp van elkaar en innovatief
organiseren kunnen we onze welvaartsmaatschappij voort zetten. CDA Zundert wil
bijdragen aan het opnieuw bouwen van een eigentijdse
‘verantwoordelijkheidsmaatschappij’ waarin we met, voor en door elkaar onze mooie
gemeente vooruit helpen. Dat begint aan de basis van de samenleving, bij onze kinderen.
Onze kinderen moeten deze houding en sfeer kunnen omarmen. Met hun ouders,
grootouders en andere familie en vrienden als voorbeeld, is het mogelijk om deze
verantwoordelijkheidsmaatschappij vorm te geven.
Onze kernwaarden daarbij zijn zorgzaamheid, verbinding en respect. We handelen niet
vanwege de waan van de dag of om in de publiciteit te kunnen scoren. We doen onze
zaken weloverwogen. We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. We kiezen voor een
G.O.E.I. Zundert!

Verkiezingsprogramma CDA Zundert

3 - 11

Groen Zundert
Zundert is met haar grote agrarische sector figuurlijk een ‘groene gemeente’. Zundert
wil daarnaast ook letterlijk een groene gemeente zijn. We moeten dat veel meer laten
zien. De afgelopen jaren wordt door bezuinigingen, aan het onderhoud van het
gemeentelijk groen helaas alleen het hoognodige gedaan. Zowel in de hoeveelheid groen
als in hoe het groen er bij staat, kunnen we samen met andere partijen nog veel
verbeteren. Zundert kent veel groen in het buitengebied op de uitgestrekte
landgoederen en in de bossen om Zundert heen. Het bestemmingsplan buitengebied is
afgelopen jaren vernieuwd. Dit bestemmingsplan heeft continu aandacht nodig om het
levendig te houden en continu te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het
buitengebied.
CDA Zundert wil:
 samen met andere partijen zowel de kwaliteit van het gemeentelijk groen als de
hoeveelheid gemeentelijk groen verbeteren. Dit geldt zowel voor het
buitengebied als ook voor de bebouwde kom van alle kernen.
 samen met inwoners en bedrijven het bestemmingsplan buitengebied actueel
houden.
Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft CDA Zundert een motie mee ingediend
om de middelen uit het Landschapsfonds te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Dit
betekent in het kort dat het landschap in Zundert met die middelen verfraaid gaat
worden zoals dat in het Landschapsontwikkelingsplan is vastgelegd.
Eind september heeft het college besloten om het beheer van de rotondes in Zundert uit
te besteden aan een ondernemer in Zundert. Dit kost de gemeenschap niets.
Zo draagt CDA Zundert bij aan een letterlijk groene gemeente.
CDA Zundert wil:
 meer groen realiseren en controleren of de motie Landschapsfonds wordt
uitgevoerd.
 onderzoeken of de afspraak met betrekking tot de rotondes ook te maken is met
betrekking tot ander gemeentelijk groen.
CDA voelt de verantwoordelijkheid om de wereld op een gezonde manier aan onze
kinderen over te kunnen dragen. CDA Zundert voelt dezelfde verantwoordelijkheid. Niet
voor niets hebben we dat in onze missie opgenomen. Het kunnen overdragen van onze
gemeente vraagt naast bepaald gedrag ook keuzes maken om duurzaamheid te
vergroten. In heel het programma zie je onderdelen van duurzaamheid terug komen.
Hier halen we er een paar expliciet uit die te maken hebben met een Groen Zundert.
CDA Zundert wil:
 dat de gemeente regie neemt en samen met inwoners, projectontwikkelaars en
bouwondernemingen, een plan voor verduurzaming van de woningbouw opstelt.
 stimuleren van lokaal opwekken van duurzame elektriciteit.
 verkeersstromen optimaliseren ter vermindering van CO2 uitstoot.
 dat de gemeente alle mogelijkheden en contacten benut om het openbaar vervoer
in alle kerkdorpen te behouden en stimuleren.
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Ondernemend Zundert
De agrarische sector is een van Zunderts grootste en belangrijkste sectoren. Steeds meer
agrarische bedrijven kampen met gebrek aan opvolging en komen leeg te staan, de
zogenaamde Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s). Daardoor worden deze
onroerende goederen minder waard, neemt het risico op ongewenste activiteiten toe en
neemt de leefbaarheid van het buitengebied af. Beleid hoe daar mee om te gaan wordt
uitgewerkt.
CDA Zundert wil:
 beleid hoe om te gaan met de VAB’s voortvarend uitwerken.
 verruiming van de mogelijkheden binnen de gestelde kaders.
 dat bestemmingsplannen schaalvergroting en ontwikkelingen op gebied van
techniek, energie en duurzaamheid ondersteunen en mogelijk maken.
 voortvarend verder met de realisatie van het Boomteelt Business Centre.
De agrarische sector is volop in beweging. Bedrijven willen vooruit. In de veehouderij
zien we steeds meer eisen om stallen aan te passen om uitstoot te verminderen. In de
zacht fruit sector zien we een sterke tendens naar beschermd telen.
CDA Zundert wil:
 dat bedrijven kunnen inspelen op genoemde ontwikkelingen.
 dat de invulling door de gemeente van de nieuwe omgevingswet het mogelijk
maakt voor bedrijven om deze ontwikkelingen te volgen.
Afgelopen jaren zijn een aantal bedrijventerreinen ontwikkeld (Beekzicht, Hofdreef,
Waterman I en II). De bedrijventerreinen bieden volop plaats aan de ondernemer. Het is
belangrijk om balans te houden tussen een snelle uitgifte van de percelen en passend
aanbod hebben in de toekomst. Winkelpanden in onze gemeente kampen momenteel
met veel leegstand. Dat is zonde en vaak ook geen prettig zicht.
CDA Zundert wil:
 met maatwerk aantrekkelijk worden/blijven voor ondernemers en kansen
bieden om zich op onze bedrijventerreinen te vestigen, want naburige gemeenten
lonken.
 een bedrijvencontactfunctionaris die proactief in contact is met bedrijven en het
contact tussen ondernemers en gemeente optimaliseert.
 door in regelgeving maatwerk te bieden, het makkelijker en goedkoper maken
om als ondernemer aan de slag te gaan. Dit geldt voor elke ondernemer en zeker
voor de startende ondernemer.
De wegen in de gemeente Zundert verdienen onze aandacht. Er komt meer en zwaarder
verkeer over de wegen dan vroeger en dat is aan de wegen te merken. Op sommige
plaatsen is groot onderhoud nodig en de verkeersveiligheid moet op plaatsen opnieuw
bekeken worden.
Eindelijk is de randweg een feit. Daar zijn we trots op. Tegelijk is er ook het besef dat
deze ‘nog niet af’ is.
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CDA Zundert wil:
 komende raadsperiode onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de randweg
door te trekken.
 een voortvarende aanpak in het groot onderhoud van het wegennet, waarbij de
verkeersveiligheid meteen wordt bezien.
Gemeente Zundert heeft er bewust voor gekozen om een ‘regiegemeente’ te zijn. Dit
betekent dat we zelfstandig blijven maar daar waar het kan samenwerken. Afgelopen
jaren heeft de gemeente daar ervaring mee opgedaan. Naast Wernhout en Achtmaal
hebben nu ook Klein Zundert en Rijsbergen een dorpsraad. In het sociaal domein
werken we samen met omliggende gemeenten. Dat heeft ook invloed op de
dienstverlening naar onze inwoners. Deze moet aansluiten bij de vraag van onze
inwoners.
CDA Zundert wil:
 verder bouwen aan een goede band met de dorpsraden en de dorpsraden waar
mogelijk en nodig betrekken bij politieke keuzes en de uitwerking daarvan.
 de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente voor de Zundertse
inwoners waarborgen.
 een adequaat gemeentehuis om de dienstverlening aan de inwoners goed in te
richten.
 aandacht voor de ‘kleine ergernissen’ van inwoners.
 simpelere regelgeving waardoor er sneller en efficiënter kan worden gewerkt.
 Als vertrekpunt nog steeds ‘mee denken’ in plaats van ‘nee denken’.
 dat werknemers van bijvoorbeeld gemeente, het WMO loket en Werkplein Hart
van West Brabant goed luisteren naar de vraag van klanten. Respect en inlevend
vermogen zijn het startpunt.
De financiën van de gemeente zijn op orde. De meeste wensen (doortrekken randweg,
renovatie of nieuwbouw van scholen, op peil houden sportaccommodaties, behoud
cultureel erfgoed) kosten echter geld. De bomen reiken niet tot in de hemel. Er is
onvoldoende geld om al onze wensen vorm te geven. We moeten duidelijk prioriteiten
stellen en zien hoe we met betere efficiëntie en innovatie, meer kunnen doen met
minder middelen.
CDA Zundert wil:
 een gematigde lastenontwikkeling die past bij de realisatie van ambities.
 in de meerjarenplanning steeds duidelijke prioriteiten stellen waarin te
investeren.

Educatief Zundert
Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) heeft afgelopen jaar haar onderwijsvisie
geactualiseerd. Daarin is de wens opgenomen om in de kern van Zundert en Klein
Zundert de verouderde gebouwen te vervangen voor één nieuw Integraal KindCentrum
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(IKC). ‘Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede’, aldus SPOZ. CDA Zundert is
ervan overtuigd dat dit vanuit kwalitatief oogpunt een goede en reële stap is. Er ontstaat
ruimte om specialisaties van leerkrachten goed tot zijn recht te laten komen. Juist in één
IKC is extra begeleiding en onderzoeken die sommige leerlingen nodig hebben, beter en
efficiënter te organiseren. Er ontstaat ruimte om het leerlingaantal binnen een klas beter
in de hand te houden. De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop. Echter
realiseren we ons ook dat er omwille van de leefbaarheid in de kernen weerstand tegen
deze wens is. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden en
draagvlak uitgevoerd.
CDA Zundert wil:
 dat de besluitvorming over onderwijshuisvesting van de basisscholen in de
kernen Zundert en Klein Zundert in vlot tempo vooruit gaat.
 vanuit kwalitatieve argumenten bij voorkeur één IKC in de kern van Zundert en
Klein Zundert. We zullen echter goed luisteren naar de uitkomsten van het
onderzoek naar draagvlak en haalbaarheid en deze in ons uiteindelijke standpunt
overwegen.
Mencia Sandrode heeft besloten in Zundert bovenbouw van de HAVO op te starten. Tot
nu toe moeten HAVO scholieren vanaf de vierde klas van de HAVO voor het onderwijs
naar Breda. We zijn blij met deze ontwikkeling, want het CDA onderschrijft de
onderwijsvisie van de gemeente. Zonder havo-top komt dat in gevaar.
CDA Zundert wil:
 dat de gemeente het strategisch belang van het voortbestaan van het voortgezet
onderwijs in Zundert blijft benadrukken en uitdragen.
Zundert kent een rijk verenigingsleven. Sportverenigingen, muziekverenigingen,
scouting, bloemencorsobuurtschappen, toneelverenigingen, en ga zo maar door. Deze
verenigingen dragen bij aan een stabiel en veelzijdig educatief klimaat. Het is belangrijk
dat kinderen kennis maken met alle mogelijkheden (via onderwijs, open dagen, vrije
trainingen, enzovoorts). Op die manier leren ze spelenderwijs en kiezen ze de hobby die
het beste bij hen past.
CDA Zundert wil:
 een subsidiebeleid dat bijdraagt aan behoud van de diversiteit en de educatieve
mogelijkheden.
 initiatieven in cultuureducatie stimuleren zonder de verantwoordelijkheid over
te nemen.

Inspirerend Zundert
In beleidsplannen van de gemeente staat dat we streven naar een goede en prettige
leefomgeving voor onze inwoners. Een fijne en geschikte plek om te wonen draagt bij
aan ons welzijn. Onze kernen vormen zowel individueel als gezamenlijk de ziel van onze
gemeente. De leefbaarheid in de kernen is daarom essentieel. Wat leefbaarheid precies
is en hoe je deze vergroot is voor iedereen verschillend.
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Gemeenschapshuizen vinden we belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpskernen.
De financiering van gemeenschapshuizen staat echter onder druk.
CDA Zundert wil:
 maatwerk voor gemeenschapshuizen per kern zolang de doelstellingen bereikt
worden.
 dat verenigingen een betaalbaar en prettig ‘thuis’ hebben in de
gemeenschapshuizen.
 de dorpskernen zo vitaal mogelijk houden. Het belangrijkste daarin vinden we
het verenigingsleven.
CDA Zundert vindt dat een sportaccommodatie bijdraagt aan de leefbaarheid. Sporten
draagt ook bij aan de volksgezondheid. Veel sportaccommodaties zijn aan renovatie of
vernieuwing toe. Een eerste verkenning hoe om te gaan met sportaccommodaties heeft
plaats gevonden. Sportverenigingen geven aan dat het tempo er in moet blijven en dat er
onderhoudsachterstand is.
CDA Zundert wil:
 zelfbeheer van verenigingen waar deze dat zelf willen en kunnen.
 in het meerjarenbegrotingsperspectief ruimte om accommodaties op te knappen
om zelfbeheer van verenigingen mogelijk te maken.
 absoluut géén bezuinigingsronde op sportaccommodaties.
 dat in 2018 de richting bepaald wordt over het aantal en de plaats van de
buitensportaccommodaties.
CDA Zundert vindt dat cultuur, recreatie en toerisme bijdragen aan leefbaarheid. Op
deze gebieden gebeuren er in Zundert mooie dingen. We zijn rijk aan evenementen en
verenigingen. Een overzicht daarvan is onlangs weergegeven in een cultuurnota (‘Garen
op de klos’). Het CDA is het eens met wat de titel van de nota wil zeggen. We moeten er
mee aan het werk. Cultuur heeft te lang weinig aandacht gekregen van de gemeente.
CDA Zundert wil:
 belangrijk erfgoed behouden.
 actief met de uitvoering van de cultuurnota aan de slag.
 een doorlopend fietspad langs de Aa of Weerijs van Zundert tot aan Breda.
Tenslotte vinden we uiteraard een geschikte woning bijdragen aan leefbaarheid. Er
wordt gelukkig volop gebouwd in Zundert. Ook in het buitengebied van Zundert is het
goed wonen. Grote doorn in het oog is een traag werkende internetverbinding in het
buitengebied.
CDA Zundert wil:
 beschikbaarheid van voldoende woningen voor alle doelgroepen en met name
voor onze jongeren.
 aandacht voor levensloopbestendige, duurzame en energiezuinige woningen.
 goede internetverbindingen in het buitengebied.
De kernen van onze gemeente willen we graag vitaal en leefbaar houden. We
constateerden al dat deze begrippen door iedereen anders ingevuld worden. Juist hier is
Verkiezingsprogramma CDA Zundert
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inspraak van de inwoners per kern daarom ontzettend belangrijk. Daarom is CDA
Zundert bij het schrijven van dit programma alle kernen langs gegaan om inwoners naar
hun wensen, ideeën en zorgen te vragen. Veel punten vind je elders in het programma
terug omdat ze voor meer kernen gelden. Hier volgen de belangrijkste punten per kern
die wij in die gesprekken gehoord hebben.

Zundert



De herinrichting van het centrum moet verder uitgevoerd worden.
De onderwijshuisvesting van de basisscholen aanpakken (zie eerder).

Klein Zundert





Het Jan Koekenplein en de inkom van Klein Zundert via de rotonde aan de
randweg moeten aangepakt worden.
Behoud van het landelijke karakter is belangrijk. Daar waar mogelijk en gepast
kan enige nieuwbouw plaatsvinden.
De onderwijshuisvesting van de basisschool aanpakken (zie eerder).
Behoud van een ontmoetingsplaats voor ouderen.

Rijsbergen




Onderzoeken of een evenemententerrein gewenst is en of dit haalbaar is.
Het parkeerbeleid moet bekeken en eventueel herzien worden.
De huisvesting van museum de Weeghreyse moet goed geregeld worden.

Achtmaal



Verkeersveiligheid in de bebouwde kom moet verhoogd worden.
Blijvende aandacht voor woningbouw naar behoefte.

Wernhout




Verdere uitvoering van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan.
Behoud van een ontmoetingsplaats voor ouderen.
Blijvende aandacht voor de bereikbaarheid met openbaar vervoer.

Zorgzaam Zundert
Een belangrijk aspect van zorgzaamheid is zorg dragen voor het veiligheidsgevoel van
inwoners. Dat heeft voor ons hoge prioriteit. Hoewel de misdaadcijfers van Zundert de
laatste jaren een verbetering van de veiligheid laten zien, is de veiligheidsbeleving van
inwoners gelijk gebleven of zelfs verminderd. CDA Zundert is overtuigd dat de
buurtpreventie een grote bijdrage levert aan het terugdringen van misdaad.
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CDA Zundert wil:
 blijven investeren in het veiligheidsgevoel van inwoners.
 buurtpreventie (blijven) stimuleren.
 actieve inzet van mobiel cameratoezicht waar de situatie daarom vraagt.
Bijna 3 jaar geleden zijn de decentralisaties in de zorg doorgevoerd. Sindsdien is de
gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning
(huishoudelijke hulp en allerlei voorzieningen), zorg, werk en inkomen (bijstand en
minimabeleid). Zundert heeft die taken voldoende op orde. Alle betrokkenen doen
prima hun werk. Het kan altijd nog beter. De jongeren van 18 jaar en ouder verdienen
aandacht. Zij vallen tussen jeugdwet en WMO in en de leerplicht is niet meer op hen van
toepassing.
CDA Zundert wil:
 een reële eigen bijdrage binnen de WMO. Een stapeling van eigen bijdrage leidt
tot onredelijke financiële belasting van specifieke inwoners. Ondersteunen waar
het nodig is en eigen kracht aanspreken waar het mogelijk is.
 duidelijkheid voor alle inwoners van Zundert waar en hoe ze voor hulp en
ondersteuning terecht kunnen.
 extra aandacht voor jongeren van 18+.
 eenzaamheid binnen kwetsbare doelgroepen aanpakken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan alleen wonende ouderen. meer inzetten op samenwerking om
met dezelfde inzet nog meer te bereiken.
We zien mantelzorgers meer en zwaarder belast worden.
CDA Zundert wil:
 mantelzorgers ondersteunen via trainingen die bijdragen aan de zorgtaken.
Zundert kent helaas meer armoede dan op eerste gezicht lijkt. Alhoewel de economie
aantrekt, heeft Zundert nog steeds inwoners in de bijstand. De afstand die mensen soms
hebben om de arbeidsmarkt te bereiken moet kleiner worden.
CDA Zundert wil:
 het minimabeleid doorzetten. Er moet goed in kaart gebracht worden wat
aanvullend nodig is en daar moet goed beleid voor komen. Mensen moeten
gesteund worden met als doel dat ze mee kunnen doen in de maatschappij.
 blijvende steun voor stichting leergeld, Jeugdsportfonds en stichting jarige JOB.
Het geld dat de gemeente krijgt voor ‘Kansen voor alle kinderen’, moet
daadwerkelijk naar kinderen gaan.
 extra aandacht voor laaggeletterdheid.
 actief werk maken van een goede inburgering van mensen met een
migratieachtergrond.
 mensen in de bijstand actief mee laten doen in onze maatschappij. Via
vrijwilligersprojecten met de regio-gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden
een passende maatschappelijke bijdrage leveren aan de Zundertse gemeenschap.
 dat de gemeente als werkgever voorbeeld is voor anderen om
werkervaringsplekken te bieden.
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In het buitengebied van met name Achtmaal en Wernhout wordt de aanrijtijd van de
ambulance regelmatig overschreden. Er liggen concrete plannen om de aanrijtijden van
ambulances en brandweer zo kort mogelijk te laten zijn. In levensbedreigende situaties
is het AED netwerk essentieel. Dit is de afgelopen jaren opgezet maar moet ook
onderhouden worden.
CDA Zundert wil:
 de plannen met betrekking tot de aanrijtijden stevig ondersteunen.
 budget vrijmaken om het AED netwerk te onderhouden.
Alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren is in Zundert een groot probleem. Vaak heeft
dit schuldproblemen tot gevolg.
CDA Zundert wil:
 extra aandacht en geld voor voorlichting en bewustwording van de situatie en
gevolgen van alcohol- en drugsgebruik om dit vroegtijdig te voorkomen.

Slotwoord
U heeft gelezen waar CDA Zundert voor staat. Willen we het welzijn van onze inwoners
op niveau houden en zelfs vergroten, vraagt dat op alle fronten samenwerking tussen
gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners. Daarbij richten we ons op welzijn en
minder op welvaart. Wij vinden dat een boeiende ontwikkeling. We hebben een
enthousiast en kundig team klaar staan om Zundert samen aan onze kinderen door te
kunnen geven.
Vindt u het net als wij, tijd voor de toekomst? Bouw mee aan een G.O.E.I. Z.undert en doe
met ons mee.
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