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Verkiezingsprogramma CDA Assen 2022-2026 

CDA: “Kansen voor Assen!” 
 

Inleiding 

 
Het CDA is een brede volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap voorop. De betrokkenheid van 
mensen bij de stad, school, buurt, kerk, moskee, bedrijf of sportvereniging. Dat is het draagvlak voor 
het samen leven in een stad. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid 
voor elkaar te nemen. Inwoners willen graag bijdragen aan een betere stad, iets betekenen voor hun 
medemens en komende generaties. Deze inwoners, met al hun talenten en ambities, willen we 
mobiliseren. Met die inzet van velen krijgen we een sterkere samenleving en een mooier Assen.  
Niet wij en zij, maar zij aan zij. Tegen deze achtergrond is het verkiezingsprogramma van CDA Assen 
opgesteld. 
 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Inwoners, buur- 
ten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen en bedrijven: ze leveren allemaal  
een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties  
het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de inwoner geeft de overheid het vertrouwen 
om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens  
regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen  
geregeld moeten worden. De gemeente stelt zich dienstbaar op. 
 
Het CDA zet in op de betrokkenheid van inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. 
Betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor ons- 
zelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van  
sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het individu  
mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid en  
solidariteit tussen mensen belangrijk. 
 
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming  
van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons  
allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De  
overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. 
 
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen  



 
 

2 
 

tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor) 
ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons  
eigenbelang en onze eigen tijd hier op aarde, ook op financieel gebied. 
 
U weet als geen ander dat het CDA Assen zich - de afgelopen 4 jaar en daarvoor - hard heeft gemaakt 

voor de menselijke maat, participatie en veiligheid in brede zin. Het CDA heeft zich ingezet voor een 

realistische energietransitie zonder dwang en een mooie en fijne leef- en werkomgeving.  

Het CDA wil samen met u de uitdagingen van deze tijd zoals veiligheid, goede scholen, een goede 

leef- en werkomgeving en een verstandig klimaatbeleid gezamenlijk oppakken. Met daarbij 

realistische voorstellen zonder dwang of lastenverzwaring. We doen het als goed rentmeester niet 

alleen voor onszelf maar ook voor de volgende generatie. Het CDA wil deze kansen voor Assen graag 

met u uitwerken.  

In dit programma ziet u hoofdlijnen van wensen op vraagstukken waarvoor wij graag uw stem 

vragen. Het CDA heeft een goed plan voor een nog beter Assen en ziet de komende verkiezingen als 

een kans voor Assen.  

 

Deze “Kansen voor Assen” zijn;  

 

 Kansen voor “zorg voor elkaar” 

 Kansen voor “een eerlijke en duurzame economie” 

 Kansen voor “leefbaarheid in een sterke samenleving” 

 Kansen voor “milieu en duurzaam samenleven” 
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Kansen voor “zorg voor elkaar” 
 

Beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar; 

 
Toegankelijke zorg 
Zorg moet voor elke inwoner toegankelijk zijn. Het CDA vindt dat zorg moet worden 

gecoördineerd door professionals. Toegangsteam (Wmo/Jeugd), buurteam, huisartsen in de 

eerste lijn en specialisten in de tweede lijn. In samenwerking met aanbieders van zorg 

organiseert de gemeente die zorg op effectieve wijze. Maar gezondheid vraagt om een 

bredere blik. Het accent moet niet alleen op de ziekte liggen, maar ook op het welzijn van 

mensen. Noaberschap is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  

 
We zijn kritisch op nieuwe initiatieven voor begeleid wonen in woonwijken. Wij zijn 
voorstander van evaluatie met alle partijen om nader te bezien of een nieuw initiatief 
inpasbaar is. Bewoners van een wijk zijn geen zorgverleners en handhavers. Daar hebben we 
specialisten voor. Het CDA wil dat de buurten in balans blijven en dat nieuwe zorginitiatieven 
aansluiten bij de draagkracht van de wijk. 

 
Inzetten op preventie en gezond leven in de buurt 

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de wijken en buurten én hun inwoners. 
Het CDA Assen wil dat het gemeentebestuur meebetaalt aan de geprivatiseerde buurthuizen, 
die weer ingezet moeten worden als trefpunt. Deze trefpunten geven ruimte en 
mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten, vergaderingen en allerlei activiteiten. 
Wijkverenigingen en belangenorganisaties hebben zo een ontmoetingsplek die laagdrempelig 
en betaalbaar is.  
Het CDA wil daarbij dat de gemeente Assen haar eigen loket in het wijkgebouw heeft waar 
Assenaren vragen kunnen stellen en informatie kunnen krijgen. Kortom, de zorg voor welzijn 
van en voor inwoners moet terug in de wijk. 
 

Zorg in de buurt 

De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) Jeugd werkt goed in Assen. Het CDA is ervan 

overtuigd dat dit ook zo werkt voor ouderen. Vroeg signalering op diverse vlakken zoals: 

eenzaamheid en armoede.  

 

Weg met de wachtlijsten 

De gemeente heeft een zorgplicht voor inwoners met hulp en ondersteuningsvragen. De zorg 
in het kader van de Wmo en de Jeugdhulp moet snel en goed georganiseerd zijn. 
Het CDA wil dat de wachtlijsten verdwijnen en iedereen weer direct de zorg krijgt die hij of zij 

nodig heeft.  

 

Aandacht, zorg en kansen voor iedereen; 
Corona en jongeren: uitvoering ideeën 

Corona heeft het leven van jongeren op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag gingen 

scholen dicht en zaten de meeste jongeren thuis. Stappen of sporten zat er even niet in en 

veel jongeren verloren hun eerste baan of bijbaantje. Als samenleving deden we een groot 

beroep op hun solidariteit: om de ouderen en kwetsbaren te beschermen leverden de 

jongeren veel van hun vrijheid in. 
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We moeten daarom alles op alles zetten om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien 

als de corona generatie van later. Het is belangrijk om jongeren een actieve rol te geven bij 

het vormgeven van een aanpak. De ideeën van onze jonge generatie doen ertoe!  Het CDA 

Assen wil jongeren in onze gemeente actief betrekken  bij het vormgeven van een aanpak om 

meer perspectief te bieden tijdens coronatijd. Daarom wil het CDA een jeugd- en 

jongerenkwartiermaker aanstellen die de ideeën van jeugd en jongeren begeleidt en zorgt 

dat ze uitgevoerd kunnen worden. Door middel van een actieve benadering van jongeren 

komen veel groepen in beeld en kan er gewerkt worden aan dat wat hen bezighoudt. Hierbij 

moet de samenwerking met jongerenwerkers in wijkcentra en buurthuizen financieel beter 

ondersteund worden. 

 

Jeugd en jongeren en Cultuur 

Iedereen moet kunnen meedoen, vooral op cultureel vlak. Jongeren krijgen op hun 18e 

verjaardag van de Stad een voucher van 100 euro om eigen keuze te besteden aan een 

culturele activiteit in Assen.  

 

Ouderen: wonen 

Ouderen die dat willen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In voldoende en 

betaalbare woningen op loopafstand van belangrijke voorzieningen. Het CDA is voor het 

ontwikkelen en mogelijk maken van nieuwe woonvormen en het faciliteren van de terugkeer 

van het “bejaardentehuis”, maar dan in een moderne vorm. Hierbij kunnen vrijwilligers en 

maatschappelijke stages een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de professional. 

 

Ouderen: eenzaamheid 

De gemeente moet actief eenzaamheid onder ouderen bestrijden. Hierbij moeten de 

buurthuizen worden ingezet, waar ouderen met hun vragen terecht kunnen. Tevens kunnen 

loketten op deze trefpunten worden bemand door ouderen, die uiteraard goed ondersteund 

worden. 

 
Mantelzorgers  

Ook mantelzorgers hebben zo nu en dan rust nodig. Het CDA gaat daarvoor zorgen, door de 

huidige aanvragen voor begeleiding en respijtzorg eenvoudiger te maken. Bovendien willen 

we nieuw beleid ontwikkelen, waarmee mantelzorgers meer kansen en ondersteuning 

krijgen. Daarnaast zal het mantelzorgcompliment actief aan hen worden aangeboden. 
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Kansen voor een eerlijke en duurzame economie 
 

Levendige binnenstad; 
Kwaliteit binnenstad 

Het CDA staat positief tegenover het investeren in een levendige binnenstad. Initiatieven van 

ondernemers worden positief tegemoet getreden. 

Een levendige binnenstad begint bij een goede parkeergelegenheid. We willen onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn en het effect is van gratis parkeren. We maken Assen voor 

buitenstaanders weer aantrekkelijk om te winkelen, de horeca te bezoeken of een culturele 

activiteit te ondernemen. Welkom in Assen moet het motto worden! Voor de inwoners 

wordt maximaal ingezet op duurzaam vervoer zoals de fiets en vormen van duurzaam 

stadsvervoer. 

 

Vast terras op de kop van de Vaart 

Gezellig aan een drankje zitten met uitzicht op de Vaart. Voor Assen is dit een goede 

aanwinst en het CDA ziet graag dat dit terras blijft. 

 

Meer evenementen 

Assen is meer dan de TT en het Drents Museum. Assen krijgt nog meer leuke (kleinschalige) 

evenementen. Daar worden de binnenstad, zoals bij voorbeeld het podium in de 

Gouverneurstuin, en de wijken bij betrokken. Alle culturele verenigingen krijgen ruimte om 

hieraan bij te dragen. ‘Beleef Assen’, voor jong en oud! 

 

Ondernemen doe je samen; 
Met ondernemers en niet over ondernemers 

Huidige en nieuwe ondernemers in Assen mogen rekenen op hulp en ondersteuning van de 

gemeente. Klantgericht meedenken in plaats van het strak vasthouden aan de vele regeltjes 

zonder oog voor de specifieke situatie.  

Ondernemers zijn creatief en initiatiefrijk. Dit moet gestimuleerd en ondersteund worden 

vanuit de gemeente. Het CDA vindt dat de gemeente als regelhulp moet fungeren om 

ondernemers te ondersteunen in het woud van wetten en regels. Hierdoor vallen 

ondernemers niet uit en kunnen zij zich maximaal richten op het ondernemerschap.   

 

Het CDA wil dat het Ondernemersloket meer kennis en mogelijkheden krijgt om (potentiële) 

ondernemers te helpen. Het CDA Assen wil dat hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld, 

want alleen zo houden wij onze belangrijke ondernemers in de stad. 

 

 

Betaalbare winkelpanden 

Veel panden in de binnenstad staan leeg. Lagere huren vragen is niet altijd een reële optie. 

Daarbij zijn ondernemers al veel geld kwijt voordat zij hun zaak kunnen starten. Daarom stelt 

het CDA voor de starterssubsidie nieuw leven in te blazen. Dit fonds wordt revolverend 

opgezet. Dus: het ter beschikking gestelde geld komt na enige tijd weer terug en is dan 

beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Het CDA vindt dat de overheid haar stimulerende rol 

moet oppakken.  



 
 

6 
 

 

Kansen voor leefbaarheid in een sterke samenleving 
 

Schoon, heel en veilig; 
Veiligheid bepaalt de maat 

In Assen moeten alle inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Daarom wil het CDA  

camera’s plaatsen op probleem- en overlastplekken en moeten er voldoende handhavers 

zijn. 

 

Zwerfafval tegengaan 

Een fijne stad is een schone stad. Steeds meer inwoners ruimen zwerfafval op. Het CDA wil 

dat de gemeente hierin ondersteunt door bijvoorbeeld prikstokken beschikbaar te stellen. 

Ook moeten er meer prullenbakken geplaatst worden bij bankjes om zwerfafval tegen te 

gaan. En die moeten op tijd worden geleegd. 

 

Groenbeleid 

Een groen Assen wil iedereen, maar niet langer een onverzorgde aanblik. Het CDA ziet een 

eersteklas beeldkwaliteit voor zich van gemaaide bermen en goed onderhouden parken en 

plantsoenen. Wij vinden dat de tijd van onkruid in de straat voorbij is. Er moet strategisch en 

goed gemaaid en opgeschoond worden, met ruimte voor mooie bloemen en biodiversiteit. 

 

Exoten 

Het CDA wil exoten (o.a. de reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop) en andere 

vervelende planten (o.a. het Jakobskruiskruid) doeltreffend bestrijden.  

 

Milieupark is de hele dag open, ook op zaterdag 

Assenaren moeten meer mogelijkheden krijgen om doordeweeks en in het weekend afval 

weg te brengen. Daarom wil het CDA dat het milieupark op maandag t/m zaterdag 

ononderbroken open is tussen 8.00 en 17.00 uur. 

 

Infrastructuur; 
Assen is dé fietsstad van het Noorden:  Veilige, ruime en goed onderhouden fietspaden en 

voldoende fietsenrekken 

Gaat u ook steeds meer op de fiets in plaats van met de auto? Dan merkt u zeker op dat 

Assen een goede infrastructuur heeft voor fietsers. Het CDA vindt dat fietspaden veilig, ruim 

en goed onderhouden moeten blijven. En er moeten in het centrum voldoende, onbetaalde 

en overkapte fietsenrekken komen om uw fiets veilig en droog te parkeren. Dit kan helaas 

niet overal. Assen heeft een mooi Koopmansplein met een fontein. De hier geplaatste fietsen 

doen afbraak aan de charme van het nieuwe plein. Wij pleiten voor een Koopmansplein 

zonder fietsen en/of fietsenstallingen. 

 

Onoverzichtelijke plaatsen aanpakken. Duidelijkheid in het verkeer en verlichte 

zebrapaden 

Er zijn op diverse plaatsen in Assen onoverzichtelijke kruisingen waarop het vaak ‘net goed 

gaat’. Deze plekken wil het CDA in kaart brengen en hier samen met u als inwoner 

oplossingen voor bedenken.  

Ook vinden wij dat alle zebrapaden duidelijk verlicht moeten worden in onze stad.  
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Aandacht voor sport en bewegen; 
Openluchtzwembad 

Veel gemeentes hebben een openluchtzwembad. Assen helaas nog steeds niet. Hoe jammer 

is dit! Het CDA zegt: bouw een openluchtzwembad! Iedereen, jong en oud, kan zich hier in de 

zomer vermaken en lekker zwemmen. Recreatie kan hier dus met een hoofdletter 

geschreven worden! 

 

Sport onder de 18 jaar toegankelijk 

In deze tijd van computers, tablets en videogames is bewegen nog belangrijker geworden 

dan het al was. Om het voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken om gezond te 

blijven door te sporten, wil het CDA Assen sportbeoefening stimuleren. Met bestaande 

“kindregelingen” kunnen financiële drempels worden weggenomen. 

 

Herinvoering schoolzwemmen 

Omdat school een plek is waar veel tijd doorgebracht wordt door kinderen, ziet het CDA 

Assen ook een rol voor de scholen, door de (her)invoering van schoolzwemmen. 

 

Wandel- en fietsroutes verbinden met de historie van Assen 

Hoe mooi zou het zijn wanneer je inwoners van Assen en bezoekers naar de binnenstad kunt 

laten trekken op een milieuvriendelijke manier? Fiets- en wandelroutes zijn daar bijzonder 

geschikt voor. Samen met de historische vereniging willen we nog meer leerzame wandel- en 

fietsroutes opzetten en uitbreiden voor jong en oud. 

 

Aandacht voor de menselijke maat; 
Multicultureel Assen 

Assen vormt steeds meer een multiculturele samenleving. En in de toekomst wordt Assen 

alleen maar meer divers. Dit vraagt om respect voor een ieders cultuur en afkomst. En ook 

om meer verbinding en het benutten van talenten van mensen en de kracht van de wijk. Het 

CDA wil bijvoorbeeld dat initiatieven als Vlucht Voorwaarts blijvend worden ondersteund. 

Daarnaast moet ook het tonen van respect aan onze Molukse KNIL-veteranen een concrete 

vorm krijgen door bijvoorbeeld aan de graven een bijzondere status te verlenen. 

Niet wegkijken voor hetgeen datgene wat ons is overkomen en ook niet wegkijken van wat 

ons nog zal overkomen. Het CDA wil dit samen met alle Assenaren vormgeven.  

 

Elke wijk heeft een Buurthuis/Trefpunt met budget en mogelijkheden 

De beste ideeën ontstaan in de wijken, want de inwoners weten wat er speelt. Het CDA 

Assen wil in elke wijk een Trefpunt (wijkcentrum en/of buurthuis) mét bijpassend budget 

opzetten. De gemeente neemt hierin opnieuw haar verantwoordelijkheid en betaalt mee, 

want in de wijken gebeurt het. 

 

Woonaanbod: ruimte voor starters, doorstromers en senioren 

Wil je in Assen (blijven)wonen? Dan zorgt Assen ervoor dat dit mogelijk wordt gemaakt. Het 

uitgangspunt van het CDA Assen is dat voor iedereen een betaalbare woning beschikbaar is. 

Hierbij gaat het om een flexibel en duurzaam woningaanbod voor verschillende 

leeftijdscategorieën met hun daarbij behorende behoeften. Wensen en ambities van 

woningzoekenden zijn leidend. Dat leidt tot een gevarieerde en dus rijke samenstelling van 
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de bevolking. Dat leidt ook tot een naar prijs en kwaliteit gevarieerd woningaanbod, dat 

bovendien in kwantitatief opzicht toereikend dient te zijn. Daarom:  

- Bouwen we zowel in de binnenstad als daarbuiten; 

- Gebruiken we de ruimte boven winkels om te wonen; 

- Blijven sociale woningen in bezit van de coöperaties en worden die niet verkocht; 

- Zijn koopwoningen bedoeld voor zelfbewoning en wordt een daarop toegesneden beleid 

gevoerd.  
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Kansen voor milieu en duurzaamheid  

 

Assen duurzaam;  
Energietransitie haalbaar en betaalbaar zonder dwang 

Dat er iets moet gebeuren om de aarde die we te leen hebben bewoonbaar te houden, daar 

zijn de meeste mensen het wel over eens.  Het CDA onderschrijft de urgentie van de 

energietransitie.  

Maar dit mag niet betekenen dat we gedwongen worden diep in onze portemonnee te 

tasten. Het CDA wil graag een positieve bijdrage leveren aan het klimaat.  Wat voor het CDA 

Assen  belangrijk is, is dat dit voor iedereen bereikbaar (en betaalbaar) moet zijn en zonder 

dwang. Het CDA zal zich ervoor inspannen dat huishoudens met de laagste inkomens niet 

voor hogere lasten komen te staan. 

 

Geen windmolens en zonneparken op land in onze gemeente 

Dit is vervuiling van het landschap. Bovendien is in Assen weinig tot geen ruimte voor 

windmolens en zonneparken. Op daken is nog genoeg ruimte voor zonnepanelen. 

 

Met gas is niets mis 

Het CDA Assen vindt het prima om nieuw te bouwen woningen gasloos te ontwikkelen.  

Voor bestaande woningen is dit niet betaalbaar voor de meeste huishoudens. Daarnaast 

moet er in de plannen meer op toekomstige innovatieve energievoorzieningen ingespeeld 

worden, en niet alleen op een warmtepomp. Dus geen dwang om in een bestaande woning 

van het gas af te gaan.   

Het CDA Assen vindt het belangrijk dat huishoudens weten welke kant het op gaat in hun 

wijk, bijvoorbeeld of er een warmtenet komt, of gecoördineerde isolatie van soortgelijke 

huizen mogelijk is, of dat hybride cv-ketels voorlopig de beste oplossing zijn, etc. Tegenover 

kosten staan besparingen.  Een goed doordacht stappenplan is nodig waarbij ook naar de 

financiële haalbaarheid wordt gekeken gegeven de draagkracht van huishoudens in de wijk. 

Dwang is hierbij niet aan de orde.  

 

 

Dierenwelzijn;  

 

Dierenwelzijn ook voor uw welzijn 

Het CDA wil een op Assen afgestemd dierenwelzijnsbeleid. Het CDA Assen pleit daarnaast 

voor het invoeren van een vast aanspreekpunt als het gaat om dieren. Dit beleid gaat wat 

ons betreft verder dan hond en kat. We hebben het bijvoorbeeld over roeken, duiven, de 

eikenprocessierups, steenmarters, ratten etc. Dit alles om ervoor te zorgen dat Assen prettig 

blijft om in te wonen en overlast op een diervriendelijke manier aangepakt kan worden. 

 

Meer geld naar kinderboerderijen 

Kinderboerderijen hebben een grote rol in de buurt. Het CDA Assen wil dat kinderboerderijen 

meer budget krijgen voor educatie en dierenwelzijn. Zo kan iedereen leren van alle dieren en 

hun natuurlijke gedrag. 

 

Meer uitren- en speelmogelijkheden voor honden 

Er zijn veel honden in Assen. Om het voor baas en hond leuk te houden wil het CDA Assen in 
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elke wijk minimaal één hondenspeeltuin waar honden veilig hun energie kwijt kunnen, 

zonder dat anderen daar last van hebben. 

 

Financieel 
 

Lastendruk in evenwicht 

Rentmeesterschap is een uitgangspunt van het CDA. Het betekent ‘duurzaam 
beleid’. Dat is vooral van belang als het gaat om het huishoudboekje van de 

gemeente. Solide financieel beleid houdt in dat de gemeente haar ambities aanpast 

aan de financiële mogelijkheden. De lastendruk voor inwoners en bedrijven moet in 

evenwicht zijn. 

 

Degelijk en sober 
Het CDA staat voor een sober en degelijk gemeentelijk financieel beleid. 
In beleidsvoorstellen worden te bereiken doelen zo geformuleerd, dat toetsing van 
doelmatigheid en efficiency aan de ingezette middelen mogelijk is. 
De tarieven zijn kostendekkend, daar waar dat vanuit bedrijfsvoering en regelgeving aan de 
orde is. De stijging van overige tarieven, heffingen en belastingen blijft beperkt en overstijgt 
niet de gemiddelde inflatie gedurende de vierjarige bestuursperiode. Het CDA vindt het van 
belang dat gedurende de bestuursperiode de gemeentelijke uitgaven systematisch op hun 
doelmatigheid worden doorgelicht. De rapportages van de externe accountant en het 
onderzoeksprogramma van de Rekenkamer commissie worden daartoe ingezet.  

 


