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Voorwoord 
Fijn dat u wilt kennisnemen van  het CDA verkiezingsprogram ‘Iedereen doet mee’ voor de komende 
jaren. In dit program wordt de keuze voor een lokale samenleving uiteengezet, waar we met elkaar 
verantwoordelijkheid voor dragen. 

Ieder mens telt en draagt zijn/haar steentje naar vermogen bij. Voor degene die dat niet ( meer) kan, 
moet de gemeente als vangnet dienen door bijvoorbeeld mantelzorgers en maatschappelijke /  
welzijnsorganisaties te ondersteunen. Het CDA wil herkenbaar politiek handelen vanuit het Christen 
Democratische gedachtengoed. De kernbegrippen: gerechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit en 
gespreide verantwoordelijkheid zijn belangrijke wegwijzers om als politieke groepering het goede na 
te streven en een vreedzame samenleving te bevorderen. 

Individuele vrijheid van mensen wordt begrensd door de vrijheid van de ander. Het recht op vrijheid 
van meningsuiting mag nooit misbruikt worden als vrijbrief voor het recht op beledigen en kwetsen. 

Hoe individualistischer mensen zich opstellen, hoe meer regels er helaas nodig zijn, om een goede 
samenleving mogelijk te maken.  Daar hoort ook handhaving bij. Het recht van de één mag niet 
strijdig zijn met het recht van de ander. 

De opstellers hebben hun best gedaan om een evenwichtig program te schrijven, waarin zorg voor 
elkaar en hulp aan wie niet mee kan, belangrijke aandachtspunten zijn. In het hoofdstuk sterke 
samenleving wordt ingegaan op de huidige woningnood en een goede leefomgeving met goede 
infrastructuur en bereikbaarheid. 

De duurzame samenleving wordt ondersteund door een eerlijke economie. Het streven is de 
klimaatopdracht recht te doen, maar wel met een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten in de 
lokale gemeenschap. Lasten mogen niet eenzijdig bij bepaalde beroeps en bevolkingsgroepen 
neergelegd worden. De gemeentelijke overheid  moet dienstbaar zijn aan de samenleving, onrecht 
bestrijden en zorg bieden voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het CDA stelt een 
zorgvuldige afweging van belangen voorop, geïnspireerd vanuit haar kernbegrippen. Niet het 
doorgeschoten individualisme voorop, maar ook niet alle heil verwachtend van de gemeentelijke 
overheid. Als middenpartij streeft het CDA er naar dat iedereen mee kan blijven doen en daarin ook 
zelf verantwoordelijkheid draagt. 

Met dank aan de opstellers, 

 

Wim Kamphuis 

Voorzitter CDA De Wolden 
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Inleiding  
Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij. In het christendemocratische mens- en 
maatschappijbeeld staat de verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar en onze leefomgeving centraal. 
Alleen zij aan zij kunnen we de belangrijke maatschappelijke vraagstukken oplossen. De samenleving 
is geen hotel, waar mensen slechts klanten zijn die niet zo veel met elkaar te maken hebben, maar 
ons gemeenschappelijk huis. En voor dat gemeenschappelijk huis moeten we goed zorgen. 
Samenwerken, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor elkaar: dat is de kern van de 
christendemocratie. 

Het CDA is er voor iedereen 

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA 
ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen, die vanuit 
hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen, daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan 
of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. 

Vertrouwen staat centraal 

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle 
mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de 
overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde 
cultuur van controleren en afrekenen. 

Betrouwbare overheid 

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de 
menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en 
betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt, onrecht bestrijdt en handhaaft waar nodig. 

Onderlinge verbondenheid 

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Vanuit het 
besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en 
cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat 
van waarde is, zodanig dat we een betere samenleving achterlaten voor de komende generatie. 

CDA De Wolden lokaal en breder 

Het CDA De Wolden heeft regelmatig gesprekken met de inwoners van De Wolden om te horen wat 
goed gaat en wat beter kan. De fractie bezoekt jaarlijks diverse organisaties, bedrijven en 
gemeenschappen binnen de gemeente. Zo blijven we goed op de hoogte wat er binnen onze 
gemeente speelt. Daarnaast werken we samen met onze collega’s in de provincie en landelijk. Maar 
CDA de Wolden is vooral lokaal en breed in onze dorpen en buurtschappen actief en 
vertegenwoordigd. Wij worden veel aangesproken en geraadpleegd door inwoners van De Wolden 
met hun problemen en vraagstukken. 
CDA De Wolden heeft een eigen website (www.cdadewolden.nl), verzendt 4 tot 6 keer per jaar een 
nieuwsbrief en is actief op sociale media (www.twitter.com/cdadewolden, 
www.facebook.com/cdadewolden).  

Waarom CDA stemmen? 

Omdat wij als geen ander begrijpen wat er nodig is om waardenvol samen te leven in onze mooie 
gemeente. Het CDA De Wolden verdiept zich grondig in thema’s, die spelen om een inhoudelijke 
bijdrage te leveren voor het beste resultaat voor De Wolden. Het CDA is een brede volkspartij, die 
zich richt op de gehele samenleving. Een veilig land begint bij inwoners, die hun regels kennen, 
stellen en handhaven en zo invulling geven aan normen en waarden.  
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1.Zorg voor elkaar 
Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor het 
land en de gemeente waarin we willen leven.  

We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we 
goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid 
voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA zet in op 
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn dat dat meer 
perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder voor zich maatschappij.  

Zorg in de buurt 

Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt en regioziekenhuizen om te garanderen dat 
goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. Huisartsen(posten) en spoedeisende 
hulp moeten in de nabijheid beschikbaar zijn. 

Steun voor wie een ander helpt, zoals mantelzorgers 

Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Een goede afstemming tussen professionals, mantelzorgers, 
vrijwilligers en zorgvrager is van groot belang. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem 
te komen. Dat doen we door meer bekendheid te geven aan ondersteuningsmogelijkheden, zoals 
respijtzorg. Wij houden contact met mantelzorgers. Zij worden regelmatig in het zonnetje gezet met 
het mantelzorgcompliment. Voor jonge mantelzorgers is er speciale aandacht. 

Een veilige omgeving 

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis 
laagdrempelig bereikbaar is. (www.veiligthuisdrenthe.nl ) Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor 
problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een oplossing, hoe beter. 

Armoede en schulden voorkomen 

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We ondersteunen de gezinnen waar 
deze kinderen opgroeien met regelingen, speciaal gericht op kinderen. Hierdoor is het voor hen 
mogelijk om mee te doen op school, aan de digitale samenleving en kunnen zij deelnemen aan sport 
en cultuuractiviteiten.  

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met 
kinderen gaat. Wij willen dat de (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden 
ingezet. Preventie en vroegtijdige aanpak voorkomen veel ellende later. 

Hulp voor kinderen en jongeren 

Bij het CDA staat het normaliseren, het vergroten van de eigen kracht en het probleemoplossend 
vermogen van gezinnen centraal. We zetten kortdurende en lichte hulp in waar mogelijk, zware en 
langdurige zorg waar nodig. Bepaald gedrag van kinderen en jongeren kan bijvoorbeeld als lastig of 
problematisch worden ervaren door ouders, maar dat betekent niet automatisch een 
‘jeugdzorgprobleem’. We kijken met het gezin naar wat ze zelf kunnen doen, eventueel in 
samenspraak met het netwerk, om een passende oplossing bij de hulpvraag te vinden. Dit betekent 
dat we actief het sociaal netwerk in kaart willen brengen en betrekken bij het vinden van duurzame 
oplossingen. Het CDA gaat ervan uit dat familieleden, buren, vrienden en kennissen elkaar helpen 
zonder daarvoor financiële compensatie van de gemeente te verwachten. 
  

http://www.veiligthuisdrenthe.nl/
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Bij problemen in het gezin, werken we vanuit ‘wat een gezin nodig heeft’ en niet ‘waar men recht op 
denkt te hebben’. Het gezin heeft één aanspreekpunt bij de gemeente. Deze regisseur schakelt zo 
nodig diverse deskundigen in, voor hulp en ondersteuning. De regisseur bewaakt de voortgang en 
houdt het overzicht. (één gezin, één plan, één coördinator) 

We willen specialistische zorg zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zetten we in op preventie en het 
(zo nodig) vroegtijdig inzetten van zorg om erger te voorkomen 

We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de 
financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere 
verwijzers.  

Zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omvat veel soorten zorg en ondersteuning.  Zoals 
hulp bij het huishouden, dagbesteding voor ouderen met dementie of voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking. Naast een aantal algemene voorzieningen, moet maatwerk altijd mogelijk 
zijn.  

Waardevolle maatschappelijke initiatieven, waarbij mensen zelf de zorg voor elkaar organiseren, 
verdienen extra ondersteuning en aandacht. Als mensen het zelf willen organiseren vindt het CDA 
dat mensen de ruimte moeten krijgen om dat te doen. 

Wij willen dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om een eigen bijdrage te kunnen heffen voor 
hogere inkomens. Maar we willen stapeling van zorgkosten voor middeninkomens voorkomen en de 
zorgkosten voor de lagere inkomens betaalbaar houden. 

Het CDA wil meer bekendheid van de stichting Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) in onze 
gemeente. Cliëntondersteuners van Stichting OCO bieden onafhankelijke, vertrouwelijke , 
vrijblijvende en gratis ondersteuning voor alle inwoners van gemeente. Zij helpen bij het regelen van 
zorg of hulpverlening. 

Iedereen moet mee kunnen doen 

Mensen 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 ieder goed toegankelijk zijn. Waar mogelijk 
willen we dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen.  

Laaggeletterdheid 

Ruim 10% van de volwassenen in De Wolden hebben moeite met lezen en schrijven. Het zet mensen 
onterecht op achterstand in de samenleving.  

Wij willen de Taalpunten, een herkenbare fysieke plek in de Bibliotheken, voor iedereen met een 
vraag over taal, rekenen of digitale vaardigheden in stand houden. Inwoners kunnen hier terecht 
voor cursussen, informatie en advies.  

Aandacht en zorg voor onze ouderen 

We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Het programma Eén tegen eenzaamheid (www.eentegeneenzaamheid.nl) 
heeft als doel om de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Wij doen dit door met 
andere partners eenzaamheid eerder te signaleren. We zetten extra in op het bevorderen van 
contact tussen ouderen en jongeren. 
  

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
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Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, pinautomaat, 
bibliotheek en dorpshuizen in de dorpen. Dorpshuizen waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten 
en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen ook plekken zijn waar andere zorgverleners dicht 
bij de mensen kunnen werken. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen 
met elkaar in contact brengen.  

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente 
op orde zijn. We brengen de bestaande mogelijkheden onder de aandacht. Hierbij is ook aandacht 
voor maatschappelijke initiatieven zoals De Wolden Vervoert. 

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. 
Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die 
wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Dit 
bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt. We ondersteunen verpleeghuizen die ruimte 
nodig hebben om uit te breiden. We willen het oprichten van zorgcoöperaties faciliteren.  

Inzetten op preventie en gezond leven 

Met de inzet van de Buurtteams zorgen we ervoor dat we de inwoners kennen. Vragen op gebied van 
wonen, welzijn, zorg en veiligheid worden vroegtijdig en samen opgepakt.  

We werken volgens het principe van Positieve Gezondheid. Dat gaat uit van wat iemand belangrijk 
vindt in zijn leven en wat hij kan of wil leren. Maar ook over goed in je vel zitten, over omgaan met 
tegenslagen, over wonen en werken, contacten hebben en zinvol bezig zijn. 

Met de sportfunctionarissen van het ‘Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-team’ 
(https://www.dewolden.nl/sport/gezonde-jeugd-gezonde-toekomst-jogg) willen we een gezonde 
leefstijl voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk maken. Jongeren (0-18 jaar), hun ouders en hun 
omgeving staan hierbij centraal. We zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en 
drugsgebruik. 

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken 
verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij 
kan gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. 

Participatie en inburgering 

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een 
belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel de Nederlandse taal leren en mee kunnen doen in de 
samenleving. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt.  

Minimabeleid 

Wij willen de meest kwetsbaren in de samenleving helpen om hun maatschappelijke en financiële 
positie te verbeteren. Het zelfstandig voorzien in eigen inkomsten is de stip op de horizon waarnaar 
gewerkt moet worden. Mensen, die vanuit de bijstand gaan werken, gaan er in de meeste gevallen 
financieel op vooruit. Sommige huishoudens met meerdere personen gaan er echter juist op 
achteruit, waardoor de prikkel om te gaan werken afneemt. Een meedoen-premie bij re-integratie 
kan een goed instrument zijn om die prikkel toch te bewerkstelligen voor deze groep. De premie is 
een financiële stimulans om te gaan werken en zorgt voor een tijdelijk overbrugging na het wegvallen 
van (sommige) gemeentelijke regelingen. Bij deze armoedeval willen we dat de werkcoach en/of 
financieel consulent de mensen nog enige tijd begeleiden, totdat ze het echt zelf weer kunnen. 
  

https://www.dewolden.nl/sport/gezonde-jeugd-gezonde-toekomst-jogg
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Inclusie-beleid en anti-discriminatie 

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht culturele 
achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen. Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn dat 
iedereen volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. De Wolden is een 
regenbooggemeente en wij dragen dit actief uit: Ieder mens is waardevol en doet er voor ons toe!  
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2. Een sterke samenleving  
Het CDA kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en werkt 
mee. Het begint met zorgen voor jezelf, en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp nodig 
heeft, krijgt die van de gemeente. 

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal. Een sterke 
samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare 
ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. 
Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. 
Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig. 

2.1 Voldoende woningen 

Wonen: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren 

Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk.  

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Het tekort aan betaalbare woningen heeft 
geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. Wij 
willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine 
portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. 

Wij spreken liever over volkshuisvesting in plaats van over woningmarkt. Wonen is een fundamenteel 
recht, een fundamentele behoefte en kan niet alleen aan de markt worden overgelaten. 

Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) 
woningbouw nodig. Daarom blijven we daar aandacht voor houden. Een woningbouwcoöperatie is er 
bovenal voor het realiseren van een betaalbare huurwoning. Zowel voor ouderen als voor jongeren, 
en kleine huishoudens (een of twee personen).  

Starterswoningen, die als starterwoning gebouwd zijn, moeten voor deze markt beschikbaar blijven. 
De woningen moeten dan niet alsnog kunnen worden omgebouwd tot duurdere woningen. 

Wij kiezen voor ‘bouwen voor de eigen behoefte’. We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel 
mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente. 

Alternatieve woonvormen 

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, tiny houses en 
woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld.  

Bouwen op de goede plek 

We kijken bij de woningbouw allereerst naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie 
en verdichting van de bebouwde omgeving. Pas daarna kijken we naar uitbreiding van woningen aan 
de dorpsranden. We benutten kansen om appartementen te realiseren dicht bij de dorpskernen. Dit 
kan de doorstroming op gang brengen. 

We maken gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten om gronden aan de randen van de 
dorpen aan te kopen. Wij willen een actief grondbeleid door de gemeente. Actief grondbeleid houdt 
in dat de gemeente zelf de regie heeft bij de ontwikkeling. De gemeente voert de grondexploitatie 
uit. Hiervoor heeft de gemeente zelf de grond in eigendom (of verwerft deze), is opdrachtgever voor 
het bouw- en woonrijp maken en geeft de grond uit aan derden (bijvoorbeeld projectontwikkelaars, 
woningbouwverenigingen en particulieren) met het doel om aan iedereen mogelijkheden te bieden 
voor een zelfstandige woonplek.   
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Flexibel en circulair bouwen 

Voor de lange termijn kiezen wij voor meer flexibel bouwen. Dit houdt in dat steeds meer woningen 
en andere gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming verandert. 

Het CDA vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker en sneller 
opgepakt worden. Dit wordt mogelijk met de invoering van de nieuwe omgevingswet 

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom 
vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt. 

Het CDA wil demontage en hergebruik van materialen stimuleren en sloop verminderen. Door 
circulair bouwen en het werken met uitneembare onderdelen aan te moedigen slaan we twee 
vliegen in één klap. We maken woningen van duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden 
gebouwd/gedemonteerd, en die geschikt zijn voor alle levensfasen. 

2.2 Een veilige, aantrekkelijke en uitnodigende leefomgeving. 

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige omgeving! 

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we 
verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen 
het vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals, zoals de buurtteams en de 
samenwerking in de buurt. 

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-
groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we.  

Afgelopen jaren stijgt het aantal burenruzies en met het vele thuiswerken door coronamaatregelen 
ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met woningcorporaties in op 
wijkcoördinatoren en buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de gang naar de rechter. 

Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene 
woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken 
om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. 

Door als gemeente het groen zoveel mogelijk ecologisch te onderhouden en chemische middelen te 
verbieden geven we het goede voorbeeld. Ecologisch bermbeheer resulteert onder andere in het 
natuurlijk bestrijden van de Eikenprocessierups. 

De gemeente moet actief overlast van een giftige plaagsoort als het Jacobskruiskruid tegengaan en 
verdere verspreiding van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop tegengaan en 
bewoners hierbij ondersteunen en faciliteren. 

De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten in de 
omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast 
onderdeel van ontwikkelopgave.  

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door 
bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Openbare ruimtes en gebouwen, voetpaden en 
wegen moeten goed toegankelijk zijn voor rolstoelers, blinden en minder valide mensen. 
Hindernissen worden gesignaleerd en verholpen. 

De gemeente ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar 
te kunnen zorgen.  
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Natuur en landschap 

De Wolden heeft veel mooie natuur en schitterende landschappen. Daar waar de natuur kwetsbaar 
is, zal zij moeten worden ondersteund en beschermd. Naast de intrinsieke waarde is natuur van 
waarde voor inwoners en toeristen. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat de natuur zoveel 
mogelijk toegankelijk is.  

Het buitengebied is een samenspel van agrarische activiteiten en natuur. Samen vormen zij het 
landschap. Het CDA vindt de landschappelijke diversiteit, het natuurschoon, fraaie doorzichten en de 
karakteristieke gebouwen belangrijk. Het landschap is één van de grootste kwaliteiten van onze 
gemeente. Onze ambitie is om het landschap mooi te houden en nog aantrekkelijker te maken. Dat 
vraagt om evenwichtige omgang tussen de verschillende spelers in het veld. 

Wij willen dat er zorgvuldig met het landschap in De Wolden wordt omgegaan. Het afgelopen 
decennium is minimaal 10 % van de houtwallen in De Wolden verdwenen. Wij vinden dat illegale 
bomenkap moet worden voorkomen. Daarom willen we strenge handhaving van het 
bomenkapbeleid. Daar waar gekapt wordt, is herplantplicht noodzakelijk. Wij willen herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden bij de agrariërs neerleggen, die daarvoor een financiële vergoeding 
kunnen krijgen. 

2.3 Investeren in goede bereikbaarheid 

Wandel- en fietspaden veilig en aantrekkelijk 

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan 
verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond 
vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk. 

Met de elektrische fiets neemt het bereik van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het woon-
werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. Wij willen dat de belangen van de gemeente goed 
vertegenwoordigd worden bij de aanleg van snelfietspaden. Goede en veilige fietsverbindingen 
vanuit de dorpen naar Meppel en Hoogeveen zijn belangrijk. Hierbij moet aandacht zijn voor steeds 
grotere aantallen snelfietsen, waaronder de speedpedelecs. 

Fietsveiligheid is een punt van aandacht. Daar waar zich kansen voordoen willen wij fietspaden 
breder maken. Bij aanleg van nieuwe fietspaden houden we hier rekening mee. 

Bermen langs wandel- en fietspaden moeten goed onderhouden worden. Geen lang overhangend 
gras meer, geen laag overhangende takken en het bladvrij houden van de fietspaden in de herfst.  

De aanleg van fietspaden gebeurt volgens de prioritering in het fietsplan. Daarnaast willen wij de 
aanleg van een recreatief fiets/wandelpad langs de Spiekampenweg (Nijstad tot Lubbingeweg). 

Het fietspad Linde naar Zuidwolde moet eindelijk eens aangelegd worden. Wij willen een aparte 
fietsbrug over de N48. Dit is de enige bespreekbare optie. Een fietspad over het ecoduct is niet 
mogelijk en fietsstroken op het krappe viaduct is vanwege de verkeersveiligheid niet aanvaardbaar. 

Goed openbaar vervoer 

Goede bereikbaarheid van dorpen, voorzieningen en bedrijventerreinen is een groot goed. Voor deze 
plekken zetten wij ons samen met de provincie in voor goede concessies voor het openbaar vervoer. 
Bereikbaarheid van inwoners zonder auto is een aandachtspunt. We willen meer bekendheid geven 
aan de hub-taxi. Deze is voor iedereen beschikbaar en brengt inwoners van of naar een hub toe. Een 
hub is een vervoersknooppunt. Het busstation Zuidwolde en de treinstations Meppel en Hoogeveen 
zijn hubs.  

Wij stimuleren op het gebied van Openbaar Vervoer maatschappelijke initiatieven, zoals deelauto’s. 
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Samen veilig op weg 

Wegen moeten Duurzaam Veilig worden ingericht. Binnen Duurzaam Veilig Wegverkeer draait het 
om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Wij zijn daarom voor eenduidige snelheden 
binnen de bebouwde kom (30 km/h) en buiten de bebouwde kom op de erftoegangswegen. (60 
km/h). Op gebiedsontsluitingswegen kan harder worden gereden (80 km/h). Bij wegenonderhoud 
kan de weginrichting volgens het Duurzaam Veilig principe worden meegenomen, zodat de kosten 
laag blijven. 

Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg en onderhoud van wegen. Wegen moeten van 
voldoende kwaliteit zijn. Uitstel van onderhoud leidt tot een slecht wegdek, tot verkeersonveilige 
situaties en hoge kosten in de toekomst.  

Kapot gereden bermen moeten worden hersteld met bermverhardingen en/of andere oplossingen. 

2.4 Levendigheid en saamhorigheid. 

Voor een sterk en vitaal verenigingsleven 

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het 
cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met 
teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. 

Het CDA wil het aanvragen van vergunningen voor verenigingen vereenvoudigen. Benodigde 
vergunningen zijn bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden).  

Er moet voldoende ruimte zijn voor de plannen en ideeën van verenigingen en clubs. Initiatiefrijk De 
Wolden kan hierin ondersteunend zijn. 

Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordings-
plicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels. 

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere 
gebruikers (multifunctioneel gebruik). 

Actief bewegen met sport en in speel- en beweegtuinen 

Een vitale gemeenschap is een gemeenschap die –letterlijk - in beweging is. Het CDA zal dan ook de 
initiatieven in het kader van de breedtesport blijven steunen, onder andere die voor ouderen.  

Bij de uitvoering van het De Woldens Sportakkoord hebben de sportfunctionarissen van de 
gemeente een taak in de uitvoering en ondersteuning. 

Speeltuinen en speelbossen kunnen uitgebreid worden met beweegtuinen voor ouderen. Hiermee 
leggen we de verbinding tussen jong en oud. 

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk 

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere 
culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is 
het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en 
dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.  

De gemeente faciliteert de samenwerking van verenigingen en onderwijsinstellingen om tot een 
gevarieerd cultuuraanbod te komen voor jong en oud.  

Het CDA wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen op de armoedegrens ook deel kunnen nemen aan 
culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie/ het lesgeld 



 

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 13/20 Definitief 

voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of 
dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 

Ontmoeten 

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen 
inwoners: daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar 
nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimtes, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke dorpshuis of het bibliotheekfiliaal; het kunnen ook 
kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn.  

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. Dat 
draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie. 

De bibliotheek is een kennisvoorziening die niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen zo 
toegankelijk mogelijk moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat. Wij zien de bibliotheek als 
ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de 
kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben. 

Het CDA De Wolden heeft zich de afgelopen jaren steeds verzet tegen de bezuinigingen op de 
bibliotheek. Het steunpunt Alteveer is gesloten, de fysieke collectie van Ruinen en Ruinerwold is 
gekrompen en er worden minder activiteiten georganiseerd. Wij willen een deel van de 
bezuinigingen ongedaan maken. Wij willen de fysieke collecties in Ruinen en Ruinerwold weer op peil 
brengen en voldoende budget vrijmaken voor het organiseren van de wegbezuinigde activiteiten. 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid. De gemeente kan veel doen om het 
vrijwilligerswerk leuker en vooral ook gemakkelijker te maken. Enkele voorbeelden: bezoek 
organisaties en ga het gesprek aan, organiseer vrijwilligersbijeenkomsten in een vorm, die past bij de 
doelgroep, waardeer goede initiatieven en verspreid deze voorbeelden binnen de gemeente. 

Het steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden is voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen én voor 
organisaties die vrijwilligers zoeken in gemeente de Wolden. Het Steunpunt informeert, adviseert en 
ondersteunt vrijwilligers en met vrijwilligers werkende organisaties. 
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3.Een eerlijke en duurzame economie  
Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor 
lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers 
gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en 
scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving 
en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we.  

De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak. Het CDA 
wil de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners uitvoeren. Met een groene 
en schone leefomgeving, investeringen in schone energie, energiebesparing en vermindering van de 
CO2-uitstoot dragen we bij aan de doelen van Parijs. Daarbij staan wij voor een eerlijke balans tussen 
de lokale lusten en lasten van het klimaatbeleid 

3.1. Eerlijke economie 

Stimuleren van bedrijvigheid 

Wij richten ons op het stimuleren van bedrijvigheid. We dragen bij aan het verbeteren van het 
ondernemersklimaat en het onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven. 

We willen één aanspreekpunt voor ondernemers (bedrijvencontactfunctionaris), die 
verantwoordelijk is voor het traject van vergunningaanvragen maar ook voor kansen en vragen. 
Daarnaast maken we het ondernemers makkelijk om kennis te maken met elkaar om zo het netwerk 
te vergroten, kennis te vergaren en zaken te doen. Dat doen we zowel digitaal als via fysieke 
bijeenkomsten. 

Detailhandel 

In de dorpen De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde willen we nieuwe winkels zo veel mogelijk 
vestigen in de bestaande centrumgebieden.  
Bij langdurige leegstand van winkelpanden kijken we naar andere bestemmingen van het vastgoed. 

Bedrijventerreinen 

Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. De bedrijventerreinen zijn 
bedoeld voor onze lokale ondernemers. Uitgangspunt is dat bij iedere hoofdkern een 
bedrijventerrein beschikbaar is, waar lokale ondernemers zich kunnen vestigen. In de toekomstvisie 
van De Wolden moet duidelijk zijn waar uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen liggen. 
Het extra (vracht)verkeer moet makkelijk aansluiten op de gebiedsontsluitingswegen zoals de N375 
en N48. Wij zijn voorstander van snelle procedures en hanteren het Ja, mits principe bij ruimtelijke 
plannen. 

Het CDA vindt dat ‘de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen vooral afhangt van de 
ondernemers zelf. Daarom willen wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor parkmanagent voor 
ieder bedrijventerrein in De Wolden afzonderlijk. De ondernemers op de bedrijventerreinen weten 
zelf het beste waar de problemen liggen en hebben ook ideeën hoe ze het kunnen aanpakken. We 
stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen onder andere om energieneutraal te worden. 
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Stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap.  

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor het verenigingsleven, kerken etc. Via donaties, advertenties 
in bladen en dergelijke wordt er veel in stand gehouden. De ondernemers zijn een noodzakelijk 
onderdeel van de gemeenschap en laten mede het gemeenschappelijke hart levendig kloppen 

Vrijetijdseconomie 

We stellen een vitaal en spraakmakend aanbod centraal. Een goed ontwikkelde vrijetijdssector houdt 
geldbesteding binnen de gemeente en trekt dagrecreanten uit de directe omgeving. 

Met het programma Vitale Vakantieparken De Wolden kunnen recreatiebedrijven ondersteuning 
krijgen bij ondernemersplannen gericht op kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid voor 
bestaande parken en nieuw te starten projecten.  

Vakantieparken die niet langer vitaal zijn krijgen begeleiding in de transformatie naar een andere 
bestemming. 

Wij betrekken onze inwoners bij het opstellen van de gebiedsvisie Dwingelderveld – Ruinen. Er moet 
een goede balans zijn tussen toerisme en leefbaarheid. 

Wij willen in gesprek met de ondernemers om samen met hen te bepalen of de invulling van de 
toeristenbelasting moet worden herzien 

Agrarische sector 

Wij willen de agrarische sector een helder toekomstperspectief bieden. Boeren moet duidelijkheid en 
hulp worden geboden. De samenleving verandert. De boer moet zich realiseren dat de samenleving 
anders naar de sector kijkt dan tien jaar geleden. De transitie die de agrarische sector ondergaat is 
alleen vol te houden als er perspectief is en als deze uitdaging in gezamenlijkheid wordt aangegaan. 
Daarom werken we op dit punt samen met onze CDA-collega’s in de provincie en landelijk.  

Wij willen investeren in de ‘transitie naar een nieuwe landbouw’. Daarom wordt de aansluiting bij 
het innovatiecluster Agri & Food van de Regio Zwolle en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe 
voortgezet. Zo kunnen ondernemers participeren in innovatieve projecten en worden ondersteund 
met kennis en advies. We hebben een positieve houding om de agrarische ondernemers te 
ondersteunen bij het opzetten van nevenactiviteiten. Het agrarisch natuurbeheer en het 
onderhouden van het landschap past bij de nieuwe landbouw. 

Arbeidsmigranten 

Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze hedendaagse economie. Zij hebben recht op menselijke en 
veilige huisvesting. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers, de uitzendbranche en 
verhuurders van panden. 

We maken een inventarisatie waar arbeidsmigranten in onze gemeente gehuisvest zijn en maken 
beleid waar huisvesting voor deze doelgroep mogelijk is. 

3.2 Duurzame samenleving 

Betaalbaar, behapbaar en met draagvlak 

Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners. De 
Wolden wil in 2040 energieneutraal zijn. In 2030 willen we als tussenstap 70 % van de elektriciteit 
duurzaam opwekken, naast de ambitie om dan ook 100 % groen gas te hebben voor de verwarming 
van gebouwen. In 2040 willen we 100 % van onze elektriciteit duurzaam opwekken. Voordat tot 
uitvoering wordt overgegaan wil het CDA dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt met onze 
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inwoners. We willen de inwoners zo vroeg mogelijk betrekken in de planvorming. We willen een 
dorpsgerichte aanpak. Per dorp/kern inwoners raadplegen wat voor het dorp de beste oplossing is. 
Samen met de inwoners bepalen of het wind- of zonne-energie moet worden en waar deze geplaatst 
moeten worden. Samenwerking is het sleutelwoord. 

We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint 
met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale 
energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners 
als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 70 - 100% lokaal eigendom. 
Het CDA De Wolden wil lokale opwek- en opslag van energie stimuleren en hierbij een actieve rol van 
de gemeente. 

We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve 
energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken.  

In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar lokaal 
voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap. 

Minimaal effect op de leefomgeving door energieopwekking  

Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. We 
willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. Landbouwgronden en 
natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. 

We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor 
dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met 
zonnepanelen, opwek van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak 
met zonnepanelen. 

Wij zetten in op energiebesparing, daar waar mogelijk. Alle energie, die bespaard wordt, hoeft niet 
opgewekt te worden. Veel maatregelen (zoals warmtepompen) hebben pas zin na isolatie.  

We willen dat de gemeente gebruik maakt van de uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor 
behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Dit is nodig voor de distributie van groen gas. 

Het CDA De Wolden wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit 
de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten. Wij willen in elk dorp samen met 
de inwoners van een wijk nagaan op welke wijze hun wijk duurzaam ingericht kan worden. Dat kan 
door pilots met woningisolatie, energiebesparing, installatie (hybride) warmtepomp en/of gebruik 
groen gas. We ondersteunen de plannen van het driemanschap ReestdalEnergie, N-tra en SEN om 
van De Wolden de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland te maken. 
 

Circulaire economie 

Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen 
bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. 

Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en 
vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties en initiatieven van 
boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te 
dragen aan een sterke lokale en circulaire economie. 

Duurzaamheid faciliteren 

In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Op initiatief van het CDA is 
het gemeentehuis in 2021 aangepast tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw. In 2022 worden vier 
sporthallen en de gemeentewerf verduurzaamd. Het CDA wil de komende jaren inzetten op verdere 
verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, onder andere de scholen. 
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De inzet van het CDA is erop gericht dat de voertuigen van de gemeente duurzaam zijn. (Elektrisch, 
groen gas, duurzame diesel of eventueel groene waterstof).  

Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. De gemeente moet aanjager 
en regisseur zijn. Wij willen duidelijke informatie over de beschikbare leningen en makkelijk toegang 
om deze aan te vragen.  

Kleinschalige lokale energiecoöperaties vervullen een belangrijke plek in de verduurzamingsopgave. 
We helpen lokale energiecoöperaties in de startfase door ondersteuning van een actieve 
energieregisseur.  

Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming en weten niet altijd hoe 
dat kan. Wij willen dat onze inwoners, sportverenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen 
voor vragen en ondersteuning bij de energie-regisseur. 

Het CDA wil voldoende E-laadpalen. Landelijke cijfers en prognoses laten zien dat het bezit van 
elektrisch aangedreven auto’s progressief zal gaan toenemen. Die toename zal ook in De Wolden 
zichtbaar worden. Veel van die auto’s kunnen aan de laadpaal op eigen terrein.  Voor inwoners, die 
geen eigen oprit hebben, zullen er voldoende openbare laadpalen op strategische punten moeten 
worden geplaatst. De Wolden doet mee met de ‘Green Deal Laadpalen’. Het CDA ondersteunt dit 
initiatief van harte, maar vindt dat er meer bekendheid aan de regeling gegeven moet worden. 

Het CDA ondersteunt initiatieven vanuit de bevolking met elektrische deelauto’s, -scooters, of – 
fietsen.  

Afvalbeleid 

Nederland is op weg naar een meer circulaire economie, waarin hergebruik (gebruik in plaats van 
verbruik) van producten op termijn de norm is. Zover zijn we nog niet, maar de wereld van de 
afvalinzameling is al wel volop in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk, en misschien ook 
noodzakelijk. Wij kiezen voor een gemeente die de afvalinzameling organiseert, en bewoners, 
ondernemers en organisaties prikkelt en met goed voorbeeldgedrag inspireert om de hoeveelheid 
restafval terug te dringen. In de restafvalcontainer worden nog veel herbruikbare grondstoffen (68%) 
aangetroffen, zoals GFT, textiel en oud papier. Er kan dus beter gescheiden worden. Dit is voor onze 
inwoners financieel aantrekkelijk. Het CDA wil een afvalcoach inzetten om de inwoners te 
ondersteunen bij een betere scheiding. 

Het CDA is er voorstander van dat de vervuiler betaalt. Bij het afvalbrengstation dient een weegbrug 
gerealiseerd te worden om betaling per kg te realiseren. Het is eerlijker betaling op weging dan op 
schatting te baseren. 

Afval hoort niet in de openbare ruimte. Daarom willen we zo min mogelijk afvalbakken in de 
openbare ruimte. Van ondernemers mag gevraagd worden dat zij zwerfafval in de nabijheid van hun 
onderneming proberen te voorkomen.  

We willen meer bekendheid geven aan het ploggen. Ploggen is een combinatie van joggen en het 
Zweedse woord 'plocka', wat 'verzamelen' betekent. Wandelend of joggend het zwerfafval 
verzamelen. Dat is goed voor de conditie en goed voor het milieu.  

Het CDA wil een verbod op het oplaten van ballonnen in open lucht. Neerkomende ballonnen 
vormen een gevaar voor natuur en dier. Daarnaast dragen de in het water landende ballonnen bij 
aan het vergroten van de plasticsoep. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn hiervoor géén 
alternatief, want ook hiervoor geldt dat het jaren duurt voor deze ballonnen zijn afgebroken. De 
gemeente heeft hierbij een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie. Daarom willen wij het 
verbod opnemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de evenementen verordening. 
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4.Een dienstbare en beschermende overheid  
De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving 
en is er voor inwoners en ondernemers. 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. En, de overheid moet zorgen voor 
mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en 
ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. De 
integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen 
meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook belangrijk om 
inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. Om bepaalde zaken gerealiseerd 
te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. We hebben korte lijnen met de 
provinciale en landelijke CDA-fractie, we kunnen zaken snel aankaarten, aanpakken en doorpakken.  

In 2022 wordt de Wet Open Overheid ingevoerd. Daarin is vastgelegd dat de overheid uit eigen 
beweging informatie actief openbaar maakt. Wij willen zoveel mogelijk informatie openbaar en 
toegankelijk maken voor onze inwoners. 

Samenleving aan zet 

Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in 
hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor 
haar inwoners.  

Veel projecten van inwoners uit De Wolden werden in de afgelopen acht jaren beloond met een 
subsidie uit het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Hierdoor werd het mogelijk voor inwoners om 
initiatieven met betrekking tot de leefbaarheid in hun woonplaats te realiseren. Het CDA wil het 
fonds ook de komende jaren graag voortzetten en wil de subsidieregeling structureel opnemen in de 
begroting. 

Het CDA is voor het uitdaagrecht (Right to challenge). Als inwoners een project sneller, goedkoper of 
met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven.  

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf 
te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan 
de slag gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden. Van burgerparticipatie naar 
overheidsparticipatie. Een groep inwoners van Ruinerwold maakt plannen voor de herinrichting van 
het evenemententerrein in Ruinerwold. Het CDA ondersteunt de plannen, mits deze haalbaar en 
betaalbaar zijn. 

Veiligheid  

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met 
kinderen en ouderen. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een 
grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de 
samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, 
veilige schoolomgeving en openbare ruimte. 
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Doen wat je zegt  

Het CDA wil dat de gemeente doet wat ze belooft. Dat geldt dus ook voor de afspraken die we maken 
ten aanzien van de openbare ruimte en het voorkomen van overlast. Het CDA pleit ervoor dat de 
gemeente over voldoende capaciteit van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) beschikt om 
toezicht te houden en waar nodig handhavend optreedt. De BOA’s zijn aangesteld om mede ervoor 
te zorgen dat afspraken die binnen de gemeente gemaakt zijn, gehandhaafd worden. Dit geldt ook 
voor het handhaven van bestemmingsplannen. Het mag echter niet zo zijn dat de handhaving zelf tot 
irritatie van de inwoners gaat leiden. Het CDA kiest er dan ook voor een duidelijke prioriteitstelling 
op de taken van de BOA’s en deze te laten aansluiten op behoeften van de inwoners. Handhaving 
vergt keuzes, omdat de capaciteit nu eenmaal altijd beperkt is.  

Waardering voor onze buurtteams en wijkagent 

We waarderen de rol van de buurtteams in onze wijken en dorpen. De wijkagent maakt deel uit van 
de buurtteams. Zij zijn als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar in 
de buurt.  

Stop ondermijning, illegale praktijken, dumping van drugsafval en gebruik van drugs. 

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze 
rechtstaat aan. Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een schuur 
moeten afstaan voor illegale praktijken, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab in een 
verlaten boerderij. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) 
voorkomen. Dat moeten we stoppen.  

Wij willen dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere organisaties optrekt om 
ondermijning, de vermenging van “bovenwereld” en “onderwereld”, tegen te gaan. Wij willen dat 
onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, concrete voorbeelden en waar ze signalen 
eventueel anoniem kunnen melden.  

Het CDA is tegen drugsgebruik en de verkoop van softdrugs. Wij willen het gebruik van drugs en de 
criminele randverschijnselen van drugs terugdringen, zodat onze jeugd veilig en onbezorgd kan 
opgroeien. We willen meer voorlichting over de gevaren van alcohol en drugsgebruik aan ouders en 
hun kinderen via de scholen. 

Voorlichting over de gevaren van alcohol 

Het gebruik van alcohol wordt als normaal gezien en door iedereen geaccepteerd. Het CDA is geen 
voorstander van het verbieden van zaken, noch van een zeer harde aanpak. Juist dan zien jongeren 
zich uitgedaagd om tot gebruik over te gaan. Wij kiezen voor een aanpak, waarbij wij hen serieus 
nemen en zelf verantwoordelijkheid laten dragen (in combinatie met hun ouders). Dit betekent 
investeren in voorlichting. 

Op verschillende plekken in gemeente De Wolden zijn er keten waar jongeren samenkomen. Deze 
keten hebben een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Het CDA vindt het 
belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid in en om de keet en dat er voorlichting wordt gegeven 
over de schadelijke gevolgen van alcohol.  

Cultureel erfgoed  

Wij tonen respect voor onze waarden en ons cultureel, religieus, agrarisch en historisch erfgoed, aan 
dialecten en streektalen, en feesten van gemeenschappelijkheid (denk aan de dorpsfeesten) 
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Gezonde gemeentefinanciën 

We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. 
We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze 
uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en 
gematigde lokale lasten. 

Wij willen in principe dat de gemeente alleen de Rijksinkomsten inzet voor taken die we van de 
Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat we onze zorgplicht-taken voor onze inwoners verwaarlozen 
door investeringen in andere landelijke doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder adequate 
financiën vanuit het Rijk. 

We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) meer dan trendmatig wordt verhoogd om 
nieuw beleid uit te voeren. Extra verhoging van de ozb zetten we in principe als laatste mogelijkheid 
in om de begroting sluitend te krijgen.  

Waarden en tradities in de samenleving  

Het CDA is een partij van en voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan onze steeds 
veranderende samenleving. Een samenleving waarin het individu, het ‘ik’, een steeds belangrijker 
plaats lijkt in te nemen. Maar ook een samenleving waarin je steeds vaker merkt dat heel veel 
mensen dat soort individualisme eigenlijk helemaal niet willen. Binnen verenigingen, scholen, 
(sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken in de breedste zin van het woord, de familie en het 
gezin en ook gewoon op straat, zien we dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan alleen. 

Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Wij ondersteunen 
initiatieven die hier een actieve bijdrage aan leveren. 

Wij erkennen de vormende en bindende waarde van kerkelijke en culturele verbanden en (sport-) 
verenigingen. Zij zijn dienstbaar aan de samenleving en de overheid moet hen daarin ondersteunen. 

Wij stellen een zorgvuldige afweging van belangen voorop. En wij laten ons inspireren door de 
Christelijke waarden, die nog steeds actueel zijn. Het CDA zoekt naar nieuwe vormen van 
samenwerking en bestuur, die passen bij een nieuwe tijd, maar die altijd mensen centraal stelt. Wij 
gaan voor een overheid die vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en denkt in kansen; 
toekomstgericht! 


