
Versnelling in woningbouw 
Minimaal 100 woningen bouwen per jaar, 
voor starters & senioren. Niet in het 
buitengebied: eerst inpassen binnen de 
bebouwde kom, dan nieuwbouwwijk(en) 
op geschikte locatie(s) aan de rand.

Basisvoorzieningen behouden
Ieder dorp een basisschool, OV-verbinding, 

sport en goede gemeenschapshuizen!

Minder bureaucratie,
betere dienstverlening

Zet de burger voorop!

Burgers centraal
Met burgerinitiatieven, wijk-
budgetten en dorpsvisies geven we 
inwoners de mogelijkheid om hun 
eigen omgeving vorm te geven.

Lokale MKB voorop
We verkiezen lokale MKB boven grote 
bedrijven en multinationals. 
De industrie-ontwikkeling stemmen 
we af op onze dorpen; vervuilende en 
grootschalige industrie weren we.

Voorloper in duurzaamheid
Dat is energieneutraal bouwen, 
zonne-energie, burgers stimuleren in 
‘quick wins’ (o.a. tochtstrips, 
ledlampen, isolatie) en betere voor-
lichting in (subsidie)mogelijkheden.

Zorg op maat
Investeer in preventieve zorg 
- voorkomen is beter dan genezen - 
en bied zorg op maat voor wie dat nodig 
heeft. Verbeter de informatievoorziening, 
nu is de juiste zorg krijgen vaak te moeilijk!

Sport & Cultuur
Zorg dat Cranendonckers kunnen 
blijven sporten en genieten: subsidies 
voor verenigingen behouden, ruimte 
maken voor nieuwe sporten en 
het cultuurbudget verhogen.

Een inclusief 
Cranendonck
Iedereen voelt zich in Cranendonck thuis, 
nu en in de toekomst. We vangen echte 
vluchtelingen op en bieden een veilige 
leefomgeving voor onze inwoners. Daar-
voor is meer handhavingsinzet nodig. 

Waar gaat Pro6 voor? 

..is een nieuwe beweging, gestart in 2018
..gaat voor progressie en vooruitgang in 6 kernen (=Pro6)

..iedereen kan meedoen in onze klankbordgroepen, jij ook!
.. staat voor frisse blikken gecombineerd met politieke ervaring

..voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck
..doet dat daadkrachtig en met positiviteit: YesPro6!

Maarheeze

Soerendonk

Budel

Gastel

Budel-Schoot

Budel-Dorplein

Gemeente vergroenen
Meer bomen, minder tegels. 

Ons natuurschoon promoten!Meer sociale keuzes
Iedereen telt mee!

Cranendonck bereikbaar
Met glasvezel in de gehele gemeente, 
investeren in laadpalen en fietspaden en 
de dorpskernen ontlasten van vracht-
verkeer houden we Cranendonck 
bereikbaar!

Maak vaart
Veel dingen gaan nu te langzaam. 
Denk aan vernieuwing van diverse 
gemeenschapshuizen, het realiseren 
van de Baronie van Cranendonck en 
aanleg van de Randweg-Zuid in Budel. 
Toon daadkracht!

Dorpsevenementen ondersteunen
De Mijl, het Ledûb Toernooi, de Schootse 
braderie, de Gastelse kermis en het 
Oktoberfest in Soerendonk: deze brengen 
burgers bijeen en zetten Cranendonck 
op de kaart. Maak het evenementen 
gemakkelijk en ondersteun initiatieven 
vanuit de gemeenschap actief. 

#YesPro6!


