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Bij	het	CDA	staan	de	mensen	centraal.	De	betrokkenheid	van	
mensen	zowel	bij	hun	gezin	en	familie	als	bij	de	school,	de	wijk,	
de	kerk,	de	gemeente,	het	dorp,	de	buurt,	het	bedrijf,	
de	vereniging;	dat	zijn	de	fundamenten	van	de	publieke	
gemeenschap.	Niet	voor	niets	is	de	titel	van	het	
CDA	verkiezingsprogramma	2018	–	2022:	Met elkaar!	
In	de	nieuwe	raadsperiode	2018	–	2022	zetten	we	als	CDA	ons	
weer	in	voor	de	gehele	Emmer	samenleving	en	dat	doen	wij	vanuit	
onze	uitgangspunten:	gerechtigheid,	gespreide	
verantwoordelijkheid,	solidariteit	en	rentmeesterschap.	Deze	
kernbegrippen	zijn	gebaseerd	op	het	Oude	-	en	Nieuwe	
Testament.

Het	CDA	is	sinds	de	oprichting	een	brede	volkspartij,	waarin	de	
samenleving	centraal	staat.	Binnen	de	gemeente	Emmen	zal	het	
CDA	werken	aan	voldoende	ruimte	voor	wijken,	buurten	en	dorpen	
om	hun	bijdrage	te	leveren	aan	een	goed	functionerende	
samenleving. Dit	houdt	in	dat	ook	mensen	met	een	beperking	
volwaardig	kunnen	deelnemen	aan	de	samenleving.

In	de	afgelopen	raadsperiode	is	een	aantal	thema’s	die	vele	
jaren	de	raadsagenda	hebben	bepaald,	daadwerkelijk	
uitgevoerd.	Te	denken	valt	aan:
•	De	verplaatsing	van	de	Dierentuin	naar	de	Emmer	Es
•	De	bouw	van	het	Atlas	Theater
•	Decentralisatie	Sociaal	Domein
•	Ontwikkeling	van	de	voorscholen

In	de	nieuwe	raadsperiode	willen	we	het	accent	leggen	op	
het	meedoen	van	mensen	aan	de	samenleving.	Scholing,	
zorg	en	welzijn	zijn	daarbij	essentieel.	
Het	voor	u	liggende	verkiezingsprogramma	is	opgesteld	
met	de	inbreng	van	de	leden	van	de	CDA-afdeling	Emmen,	
betrokken	burgers	en	maatschappelijke	organisaties.	Deze	
inbreng	is	onder	andere	geleverd	tijdens	de	CDA100	dag	in	
de	PRO-school	Emmen.	
Het	verkiezingsprogramma	bevat	een	elftal	hoofdstukken	en	
geeft	per	onderdeel	aan	wat	we	belangrijk	vinden	en	waar	
we	voor	staan.
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Inleiding
Het CDA 

door Freek Ensink



Samen beslissen
Het CDA over

democratie
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CDA staat voor Christen Democratisch Appèl. 
Democratie vanuit onze uitgangspunten. Solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en 
publieke gerechtigheid. Dat betekent niet “de macht van de
meerderheid”, maar dat betekent “samen tot goede 
beslissingen komen”. Beslissingen die goed voor de 
gemeente en haar inwoners zijn.

In	de	gemeente	Emmen	gebeurt	veel.	Er	wordt	gewerkt	aan	
ontwikkelingen	gericht	op	de	toekomst	en	tegelijkertijd	moet	er
iedere	dag	worden	gewerkt	aan	het	behouden	van	wat	we	
hebben.	Culturele	voorzieningen,	sportvoorzieningen,	wegen,	
fietspaden,	groen	maar	ook	riolering	en	afvalinzameling.	

Niet	alles	kan	en	dus	moeten	we	keuzes	maken.	Keuzes	die	
bijdragen	aan	de	toekomst	van	de	gemeente	Emmen.
Zodat	het	een	gemeente	blijft	waar	het	goed	leven,	wonen,	werken	
en	leren	is.	Dat	betekent	ook:	geen	verhoging	van	de	OZB.	
Betaalbaarheid	is	leefbaarheid.
Die	keuze	maak	je	met elkaar.	De	inwoners	van	buurten	en	
wijken,	verenigingen,	dorps-	en	wijkraden,	burgemeester	en	
wethouders,	de	gemeenteraad;	ieder	vanuit	zijn	eigen	
verantwoordelijkheid.	Niet	voor	niets	is	gespreide	
verantwoordelijkheid	één	van	de	vier	kernwaarden	van	het	CDA.

Meepraten	over	beslissingen	doe	je	vanuit	de	zorg	voor	het	
collectief;	niet	vanuit	het	individuele	belang.

Iedereen	die	dat	wil	en	kan	moet	kunnen	meepraten	over	de	
keuzes	die	voor	zijn	buurt,	wijk,	dorp	of	gemeente	gemaakt	
moeten	worden.	Ieder	op	zijn	eigen	manier;	wat	in	een	dorp	
wel	werkt	komt	in	een	wijk	niet	van	de	grond.	En	andersom.
De	technologische	ontwikkeling	biedt	nieuwe	mogelijkheden.	
Gekozen	raden	en	adviesorganen	zijn	niet	de	enige	weg	
naar	meedenken,	meespreken	en	meebeslissen.	We	
willen	in	de	komende	raadsperiode	nieuwe	stappen	zetten.	
De	EOP	als	verbinder	en	verbinding;	zo	krijgt	men	meer	
invloed	op	de	eigen	leefomgeving.
Digitale	enquêtes,	groepsgesprekken	per	dorp	of	wijk,	een	
openbare	groepsapp	met	iedere	maand	een	actueel	thema,	
discussiegroepen	over	specifieke	thema’s	op	basis
van	aanmelding	en/of	loting.	Hoe	precies?	Daar	gaan	we	met	
elkaar	naar	zoeken.
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Werk voor iedereen
Het CDA over

werkgelegenheid
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We blijven werken aan een goed vestigingsklimaat en het 
behoud van werkgelegenheid. Ook voor wie de aansluiting op 
de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet kan maken. Dat 
betekent aandacht houden voor infrastructuur, maar ook voor 
een goede aansluiting tussen opleidingen en de 
arbeidsmarkt. Dat hoort bij een innovatieve regio en een 
logistiek knooppunt.

Een	goede	en	moderne	infrastructuur	(wegen,	spoor	en	data)	is	
niet	alleen	van	belang	voor	het	bedrijfsleven,	maar	ook	voor	het	
dagelijks	leven	van	iedereen.	Een	zaak	van	lange	adem.
Het	CDA	wil	op	korte	termijn	snel internet	voor	iedereen	in	
onze	gemeente.	De	gemeente	neemt	samen	met	de	provincie	het	
initiatief	en	coöperaties	worden	gesteund.	Zuidoost	Drenthe	als	
proeftuin	voor	een	5G-netwerk,	goede	verbindingen	(ook	met	
Duitsland!)	over	de	weg	en	over	het	spoor	zijn	de	andere	
speerpunten.
Industrie,	land-	en	tuinbouw	en	toerisme	zijn	belangrijk	voor	
onze	gemeente.	Daarom	willen	we	een	visie	ontwikkelen	op	de	
toekomst	van	land-	en	tuinbouw	in	ons	gebied.	We	blijven	
bedrijven	ondersteunen	en	we	zetten	ons	in	om	belemmeringen	
weg	te	nemen.	
Het	is	van	groot	belang	om	voldoende	arbeidspotentieel	in	de	
regio	te	behouden	en	te	ontwikkelen.	Er	komen	banen	vrij	door	
natuurlijke	uitstroom	en	er	zijn	steeds	minder	vakbekwame	
mensen	beschikbaar	om	die	vacatures	in	te	vullen.	Daarin	werken	
we	met	de	omliggende	gemeenten	samen	in
	Vierkant voor Werk.	Emmen	is	geen	eiland.

Iedereen	doet	mee;	dat	betekent	dat	iedereen	moet	
investeren	in	zijn	of	haar	eigen	ontwikkeling.	Een	
ontwikkeling	gericht	op	het	kunnen	participeren	op	de	
arbeidsmarkt.

Het	CDA	vindt	dat	de	lokale	overheid	daarin	een	
stimulerende	en	faciliterende	taak	heeft.	Ervoor	zorgen	dat	
de	daarvoor	noodzakelijke	opleidingen	beschikbaar	en
bereikbaar	zijn.	We	spreken	scholen	aan	op	hun	
verantwoordelijkheid;	het	bieden	van	opleidingen	die	
kansrijk	zijn	op	de	arbeidsmarkt.

Ondernemers,	onderwijs,	overheid;	we	doen	het	met	elkaar.
En	voor	wie	de	verbinding	met	de	arbeidsmarkt	(nog)	niet	
zelfstandig	kan	maken,	blijven	we	ons	inzetten	voor	
specifieke	arbeidsplaatsen.	
Het	hebben	van	werk	hoort	bij	het	volwaardig	meedoen	in	
de	samenleving.	Voor	iedereen!
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Veiligheid en leefbaarheid
Het CDA over

onze omgeving
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Onze ambitie is een veilige, gezonde en schone gemeente 
waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit zijn essen-
tiële zaken voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat.

Bij	een	veilige	gemeente	denken	we	tegenwoordig	steeds	vaker	
aan	onze	omgeving.	Een	omgeving	waar	radicalisering	geen	kans	
krijgt.	Helaas	ontkomen	ook	wij	in	Emmen	er	niet	aan	om	
passende,	preventieve	maatregelen	te	nemen.	Maar	ook
inwoners	hebben	hun	rol…	als	extra	oren	en	ogen	in	de	wijk.	Want	
voorkomen	is	beter	dan	genezen.	Er	zijn	verschillende	
organisaties	in	de	gemeente	die	vanuit	hun	betrokkenheid	een	
vangnet	hebben	gecreëerd	voor	jongeren	en	volwassenen	die	dat	
nodig	hebben.

Om	niet	alleen	veilig	te	zijn,	maar	je	ook	veilig	te	voelen,	is	het	
belangrijk	dat	wijkagenten	lokaal	beschikbaar,	herkenbaar	en	
toegankelijk	blijven.	Ook	meer	straatverlichting	op	
doorgaande	fietsroutes	past	hierbij.	Continuering	van	
Burgernet en	buurtpreventie	middels	een	buurt-app,	
zorgen	er	voor	dat	ook	burgers	een	bijdrage	kunnen	leveren	in	de	
eigen	woon-	en	werkomgeving.

Rondom	scholen	pleiten	we	voor	het	aanbrengen	van	meer	
structuur	door	smok & vort	plekken,	schoolzone	teksten	op	
het	straatwerk	en	zeer	streng	optreden	tegen	hardrijders.

Tegen	de	trend	in	van	achteruitlopende	inwoneraantallen	
en	vergrijzing	zullen	we	ons	blijven	inzetten	voor	een	goede	
leefbaarheid	in	alle	dorpen	en	wijken.	Onder	andere
door	ondersteuning	van	sociale	activiteiten	die	binden.

Verder	staat	het	CDA	voor	een	harde aanpak	van	
alcohol-	en	drugsoverlast	en	verloedering.	Het	huidige	
drugsbeleid	wordt	dan	ook	voortgezet.

De	verkeersveiligheid	bevorderen	we	door	op	die	plekken	
waar	regelmatig	ongelukken	voorkomen	alternatieven	in	te	
zetten	zoals	rotondes,	snelheden	aan	te	passen	en	op
kruispunten	voor	een	veilige	doorstroming	te	zorgen.	Zo	
werken	we	samen	aan	onze	ambitie:	een	veilige,	gezonde	en	
schone	gemeente.
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Jezelf kunnen zijn
Het CDA over

discriminatie
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Discriminatie moet actief worden bestreden. In een sterke 
samenleving voelt iedereen zich veilig en geaccepteerd. Van 
vrijheid en gelijkheid is pas echt sprake als een ieder zich 
verantwoordelijk voelt voor de ander.

In	onze	gemeente	komt	het	nog	steeds	voor	dat	lesbiennes,	
homoseksuelen,	biseksuelen	en	transgenders	bedreigd	en	
uitgescholden	worden	vanwege	hun	geaardheid.	Dit	is	
onacceptabel.	In	2016	is	de	gemeente	Emmen	op	initiatief	van	het
CDA	Regenbooggemeente	geworden.

Wij	willen	helder	krijgen	hoe	groot	de	problemen	ten	aanzien	van	
lhbt-discriminatie	zijn.	Wat	eraan	ten	grondslag	ligt	en	waarom	de	
geweldsincidenten	nauwelijks	gemeld	worden.

Ook	landelijk	heeft	het	CDA	toegezegd	om	bij	een	
grondwetswijziging	een	initiatief	om	“seksuele gerichtheid”	
en	“handicap”	hierin	expliciet	op	te	nemen	te	steunen.	
Waardoor	deze	gronden	net	zoals	discriminatie	wegens	
godsdienst,	levensovertuiging,	politieke	gezindheid,	ras	en	
geslacht	expliciet	genoemd	zullen	worden.
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Ieder kind is uniek
Het CDA over

onderwijs en jeugd
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Ieder kind is uniek, ieder kind heeft de behoefte aan zijn eigen 
manier van ontwikkelen. Individuele, praktijkgerichte 
leertrajecten zijn de beste manier om kinderen maximaal hun 
talenten te laten ontwikkelen.

De	talenten	van	onze	kinderen	moeten	we	inzetten	om	de	regio	
sterk	te	maken.	Hiervoor	is	het	nodig	dat	het	onderwijs	en	het	
bedrijfsleven	op	een	innovatieve	wijze	gaan	samenwerken.	Deze	
samenwerking	kan	alleen	maar	vanuit	dezelfde	uitgangspositie.	
Het	openbaar	onderwijs	moet	dan	ook	zelfstandig worden.

Wanneer	kinderen	zich	op	een	moderne	wijze	individueel	ontwik-
kelen,	dan	wordt	de	kans	op	een	speciale	binding	met	onze	regio	
vergroot.	Andacht veur de Drentse cultuur en 
Drentse taol is veur oes slim belangriek.

Onlosmakelijk	verbonden	met	dit	doel	is	de	beschikbaarheid	van	
kwalitatief	goede	(en	goed	betaalde)	leraren en leraressen,	
het	CDA	zal	zich	daar	waar	mogelijk	voor	inzetten.

Beperkingen	bij	een	kind	of	omstandigheden	in	de	omgeving	van	
het	kind	kunnen	reden	zijn	dat	een	kind	zichzelf	niet	optimaal	kan	
ontwikkelen.	Ieder	kind	heeft	talenten,	maar	soms	is	
hulp nodig	om	deze	talenten	te	ontwikkelen.	We	doen	ons	
best	om	hierin	te	ondersteunen.

Bij	het	kind	zelf	of	in	de	omgeving	van	het	kind	kunnen	zich	
omstandigheden	voordoen	waardoor	het	kind	(tijdelijk)	niet	
mee	kan	doen.	Denk	daarbij	aan	bijvoorbeeld	een	onveilige	
thuissituatie.	Hierdoor	wordt	een	kind	geremd	in	zijn	
ontwikkeling.	Zowel	binnen	het	passend	onderwijs	als	de	
jeugdzorg	moeten	acties	erop	gericht	zijn	dat	kinderen	die	
het	nodig	hebben	zichzelf	kunnen	ontwikkelen.	Hier	staat	het	
kind centraal	en	zijn	acties	goed	op	elkaar	afgestemd.	
Uitgangspunt	is	dat	het	kind	zich	kan	ontwikkelen	tot	zijn	of	
haar	juiste	niveau.
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Bouwen aan onze toekomst
Het CDA over

bouwen, wonen en milieu
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Er is na jaren van plannen maken de afgelopen raadsperiode 
veel gebouwd in onze gemeente. Denk aan het Raadhuisplein 
of aan het vernieuwde centrum van Nieuw-Amsterdam. Voor 
het verduurzamen van onze samenleving geldt dat we nog 
niet zo ver zijn. We gaan extra energie steken in het op de 
juiste wijze bouwen en in het verduurzamen van onze 
samenleving. Stilstand is achteruitgang.
Het	onderwerp	‘wonen’	is	in	beweging.	Wij	kiezen	voor	bouwen	
naar	behoefte,	ook	omdat	het	aantal	inwoners	in	onze	gemeen-
te	daalt.	Bouwen	doen	we	in	de	kern	Emmen	én	in	de	dorpen,	
omdat	nieuwbouw	voor	elke	kern	belangrijk	is.
Woningbouwcorporaties	als	Domesta	en	Lefier	moeten	hun	rol	
daarin	pakken	door	verduurzaming,	aanpassing	en	vernieuwing,	
maar	ook	soms	door	inkrimping	van	hun	woningvoorraad.
Voor	mensen	die	wel	willen	huren,	maar	niet	in	aanmerking	komen	
voor	een	sociale	huurwoning,	moet	een	oplossing	komen.	En	als	
er	gebouwd	wordt,	moet	dit	snel	kunnen.	Wij	gaan	de	
gemeentelijke	regels	verder	versoepelen	en	vereenvoudigen.	
Voor	de	leefbaarheid	en	economie	zijn	een	vitaal	stadscentrum	en
vitale	dorps-	en	wijkcentra	van	levensbelang.	Het	aantal	winkels	
neemt	af.	Wij	willen	dat	de	dynamiek	blijft:	vrijgekomen	winkels	
mogen	worden	omgezet	naar	wonen	(jongeren	en	gezinnen)	en	
allerlei	economische	activiteiten.
Vanuit	de	kernwaarde	rentmeesterschap	zetten	we	ons	in	
voor	een	land	dat	we	door	willen	geven.	Dit	gaan	we	doen	op	
verschillende	manieren.	De	overheid	geeft	zelf	het	goede	
voorbeeld	door	bijvoorbeeld	alle	gemeentelijke	gebouwen	zo	
duurzaam	mogelijk	te	maken.	Daarnaast	maken	we	inwoners	en	
bedrijven	enthousiast	om	te	investeren	in	duurzaamheid.

Dat	doen	we	met	zonneleningen	voor	particulieren;	dat	doen	
we	door	ondernemers	te	stimuleren	asbest	van	het	dak	te	
halen	en	zon erop te leggen;	dat	doen	we	door	
energiecoöperaties	te	initiëren	en	te	ondersteunen;	dat	doen	
we	door	in	de	gebieden	waar	windmolens	komen	geld	te	
investeren	in	woningisolatie.
Ten	aanzien	van	windenergie	concentreren	we	ons	op	de	
uitvoering	van	de	structuurvisie	Windenergie.	Wij	staan	voor	
de	afspraken	die	gemaakt	zijn.	Een	goede	verdeling	van	
lusten	en	lasten	is	een	vereiste.	Zonneakkers	zien	we	als	
een	aanvulling	op	windmolens	en	willen	we	zoveel	mogelijk	
combineren	met	andere	functies.	Ook	de	mogelijkheden	voor	
aardwarmte,	van	niet	meer	in	gebruik	zijnde	NAM-putten,	
moeten	zorgvuldig	worden	onderzocht.	Duurzaam	bezig	zijn	
betekent	ook	zuinig	omgaan	met	grondstoffen.	Stimuleer	
goed gedrag:	help	mensen	hun	afval	te	scheiden.	De	
PMD-container	is	een	succes.	De	grijze	container	moet	niet	
weg,	maar	kan	wel	minder	vaak	worden	opgehaald.	Wij	zijn	
tegen	betalen	per	lediging.
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Iedereen doet ertoe,
iedereen doet mee

Het CDA over participatie
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Barmhartig voor wie niet kan, streng voor wie niet wil

Betaald werk is de manier om mee te kunnen doen in de 
samenleving en op die manier draag je verantwoordelijkheid 
voor je eigen leven of gezin. Het CDA zal daar waar mogelijk 
initiatieven voor werkgelegenheid steunen en mensen 
aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

De	stip	op	de	horizon	is	dat	niemand	langs	de	kant	staat:	
iedereen doet mee.	Ook	mensen	met	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt.	Dit	gebeurt	zoveel	mogelijk	bij	reguliere	werkgevers.	
Dat	vraagt	nogal	wat	van	bedrijven.	Daarom	moeten	bedrijven	
hierbij	ondersteund	worden.

De	gemeente	kan	geen	banen	creëren,	maar	kan	zich	wel	
inspannen	voor	het	realiseren	van	de	juiste	randvoorwaarden.
AREA, EMCO en BUURTSUPPORT	zijn	volgens	het	
CDA	voorbeelden	van	belangrijke	spelers	in	het	participatieveld.

Om	te	komen	tot	die	opleidingen,	waarbij	de	kans	op	werk	in	de	
nabije	toekomst	groot	is,	is	een	goede	afstemming	en	
samenwerking	tussen	bedrijfsleven	en	onderwijsinstellingen	
essentieel.		Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	er	leerwerktrajecten	en	
leerbedrijven	komen.

Naast	het	stimuleren	van	werkgelegenheid,	heeft	de	
gemeente	ook	een	sociale	taak	te	vervullen.	Als	het	even	
tegenzit	moet	het	minimabeleid	voor	een	gedegen	vangnet
zorgen.	Met	name	voor	kinderen	is	het	belangrijk	dat	zij	
zonder armoede opgroeien	en	dat	ze	van	jongs	af	
aan	kunnen	meedoen.
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Goede verbindingen
Het CDA over

verkeer en vervoer
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Goede verbindingen, ze zijn voor onze gemeente van 
levensbelang. Als ontsluiting naar de rest van Nederland, 
naar Duitsland, maar ook tussen de verschillende kernen 
binnen onze gemeente. Deze verbindingen moeten goed
zijn, of het nu voor (vracht)auto, fiets of openbaar vervoer is.

In	onze	ogen	mag	gesproken	worden	van	een	goede	verbinding	
als	deze	in	goede	staat	verkeert,	goed	onderhouden	wordt	en	
veilig	is.	Daar	blijven	we	energie	in	steken.	Extra	aandacht	
verdienen	de	fietsverbindingen;	fietsen	is	gezond	en
milieuvriendelijk.	Willen	we	fietsen	stimuleren,	dan	moeten	de	
fietspaden	in	orde	zijn.	De	routes	naar	scholen,	maar	ook	de	veel-
gebruikte	fietspaden	voor	woon-werkverkeer	en	de	toeristische	
routes	hebben	prioriteit	als	het	gaat	om	veiligheid.

Iedereen	doet	mee;	dat	vergt	dus	extra	energie	als	het	gaat	om	
toegankelijkheid.	Ook	voor	minder	valide	mensen.	In	de	
dagelijkse	praktijk	moet	het	een	vanzelfsprekendheid	zijn	om	hier	
oog	voor	te	hebben.

Wat	betreft	verkeersveiligheid	gebeuren	er	nog	steeds	te	veel	
ongelukken;	ook	omdat	er	simpelweg	te	hard	wordt	gereden.	
Hardrijders	moeten	worden	aangepakt.	Daarnaast
blijven	we	werken	aan	de	juiste	inrichting	van	wegen.

Bij	goede	verbindingen	draait	het	om	bereikbaarheid.	Hoe	
beter	bereikbaar,	hoe	beter	dat	voor	onze	economie	is.	
De	verdubbeling	van	de	weg	Klazienaveen	–	Emmen	
(N862)	wordt	in	de	komende	raadsperiode	gerealiseerd.

We	leven	in	een	dunbevolkte	regio.	De	beschikbaarheid	van	
openbaar	vervoer	in	stand	houden	is	daarmee	een	grote	
uitdaging.	Dat	vergt	creativiteit.	Het	CDA	zet	zich	in	voor	het	
slim	omgaan	met	openbaar	vervoer	en	vervoer	op	maat,	
zoals	WMO-vervoer.	Het	kan	en	moet	slimmer	en	efficiënter.	

Daarnaast	is	de	toegankelijkheid	van	en	naar	de	regio	van	
belang.	Vier	keer	per	uur	van	en	naar	Zwolle,	en	snelle
verbindingen	met	Groningen	en	Twente.
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Drie trotse pijlers
Het CDA over

sport, recreatie en cultuur
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Triatlon Klazienaveen, het Vliegerfestival en het Atlas Theater
zijn voorbeelden van hoe wij in Emmen staan voor een
bruisende gemeente. Het Veenpark, het Bargerveen, het Van
Gogh Huis, de Veenvaart, Retropop; een greep uit de praktijk
van een aantrekkelijke gemeente. Dat doen we met elkaar.

Toerisme	en	recreatie	is	waar	kansen	liggen	voor	onze
gemeente	Emmen.	Het	CDA	is	voor	een	krachtige	en
uitdagende	aanpak,	waarbij	verder	wordt	gekeken	dan	de
gemeentegrenzen.	De	aantrekkingskracht	van	de	regio	is
met	de	realisatie	van	het	Atlas	Theater	en	Wildlands
toegenomen.	Om	deze	stijgende	lijn	vast	te	houden,	is	het
belangrijk	dat	we	ook	aantrekkelijke	verblijfsaccommodatie
kunnen	blijven	aanbieden.

‘Zitten is het nieuwe roken’

De	gezondheidsraad	adviseert	om	meer	te	bewegen.
Sporten	verbetert	niet	alleen	de	fitheid,	maar	verkleint	ook
het	risico	op	hart	en	vaatziekten.	NRC	maakte	onlangs	een
filmpje	over	waarom	zitten	zo	slecht	voor	je	is.

Daarnaast	zorgt	sporten	ervoor	dat	je	wordt	betrokken	in	het
verenigingsleven.	Deze	betrokkenheid	heeft	in	onze	ogen
veel	positieve	kanten.	
Sport	is	belangrijk	voor	jong	en	oud,	daarom	steunt	het	CDA	de	
breedtesport en	willen	we	dat	een	gezonde	
levensstijl	wordt	gestimuleerd.

	 	 	 	 					Voor	de	herkenbaarheid	van		 	
	 	 	 	 					de	gemeente	Emmen	is	het
	 	 	 	 					belangrijk	om	respectvol	om	te		
	 	 	 	 					gaan	met	ons	
	 	 	 	 					historisch erfgoed.	
	 	 	 	 					Dit	vraagt	om	zorgvuldigheid	
	 	 	 	 					in	het	aanwijzen	van	
	 	 	 	 					monumenten,	maar	ook	om	
	 	 	 	 					eventueel	te	zoeken	naar	een
	 	 	 		 					goede	invulling	van	
	 	 	 	 					monumentale	panden.
Foto gemaakt in Atlastheater
© Paulien Mellema
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Drie trotse pijlers
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Erfgoed	is	meer	dan	alleen	gebouwen;	
tradities en uitdrukkingen	zijn	voorbeelden	van	het	
zogenaamde	immaterieel	erfgoed.	Dit	erfgoed	is	voor	ons	net	zo
belangrijk.	Het	Erfgoednetwerk	en	het	Huus	van	de	Taol	zijn
voor	ons	belangrijke	hoeders	van	deze	cultuurhistorie.

Cultuur	in	de	volle	breedte	en	diversiteit	is	belangrijk	voor	de	
leefbaarheid	in	onze	gemeente	en	vergroot	de	aantrekkingskracht.	
Wij	willen	dat	cultuurinstellingen	een	breed	publiek	aanspreken.	
Dat	kan	door	een	gevarieerd	aanbod	van	kunst	en	cultuur,	
waarmee	nieuwe	groepen	worden	bereikt	en	er	meer	inkomsten	
kunnen	worden	behaald.	Het	is	noodzakelijk,	mede	voor	het	
voortbestaan	van	allerlei	vormen	van	amateurkunst,	dat	jongeren	
al	op	jonge	leeftijd	op	school	kennismaken	met	vele	facetten	van	
kunst	en	cultuur	en	daaraan	plezier	beleven.	

Jongeren	moeten	daarin	worden	gestimuleerd	en	uitgedaagd	
om	ook	de	vervolgstap	te	maken:	samen	kunst	maken.	
Anders	behoort	dat	straks	tot	ons	cultureel	erfgoed.

De	invulling	van	het	Rensenpark	vraagt	de	groots	
mogelijke	zorgvuldigheid	om	het	prachtige	karakter	te	
behouden.	Met	het	verdwijnen	van	CQ	is	een	
ontmoetingsplek	voor	muzikanten	verdwenen.	Het	CDA	
vindt	het	belangrijk	dat	er	culturele	broedplaats	komt.	Een	
plaats	waar	ruimte	is	voor	exposities,	en	waar	kunstenaars	
en	muzikanten	elkaar	kunnen	ontmoeten.	Dit	past,	mits	goed	
vormgegeven,	bij	een	zorgvuldige	invulling

De	grootste	blikvanger	in	onze	binnenstad	is,	als	je	het	hebt	
over	cultuur,	het	Atlas	Theater.	Wat	ons	betreft	mag	het	
Atlas	Theater	vasthouden	aan	de	ambitie	om	het	grootste	
poppodium	van	Noord-Nederland	te	worden.	
…Uiteraard	wel	gepaard	met	de	nodige	aandacht	voor	
gehoorbescherming.	#oordopjes
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Van ons allemaal
maar niemand in het bijzonder

Het CDA over openbare ruimte
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Het CDA vindt het van belang dat we elkaar kennen in een 
buurt. Er moeten dus in het openbaar gebied ruimte en 
mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. 

Een	goede	inrichting	van	de	openbare	ruimte	moet	uitnodigen	
voor	gezamenlijke	activiteiten:	een	buurtbarbecue,	sportief	
bewegen,	spelende	kinderen.	Activiteiten	waardoor	we	ons	thuis	
voelen	en	we	ons	eigenaar	voelen	van	onze	omgeving.

In	samenspraak	met	bewoners	via	dorp-	en	wijkprogramma’s	
moet	overeenstemming	bereikt	worden	over	wat	van	de	gemeente	
mag	worden	verwacht	en	wat	van	de	buurt	of	wijk.	Dit	leidt	tot	het	
creëren	en	handhaven	van	speelplekken	en	veldjes	in	
samenspraak	met	de	mensen	in	de	buurt.	

Ook	moet	er	aandacht	zijn	voor	de	openbare	verlichting;	openbare	
verlichting	moet	beter	en	slimmer	worden.	Niet	alleen	voor	de	
verkeersveiligheid,	maar	ook	voor	de	sociale	veiligheid.	

Het	onderhoud	van	bestrating	en	openbaar	groen	moet	door	de	
gemeente	op	een	goed	niveau	worden	gehouden.	Initiatieven	om	
buurten	hier	een	actieve	rol	bij	te	laten	spelen	moeten	worden	
omarmd.

In	veel	buurten	wordt	al	regelmatig	een	schoonmaakdag	
gehouden.	Ook	het	onderhoud	van	speelplekken	door	de	buurt	
mag	verder	worden	gestimuleerd.
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Zorg voor wie het nodig heeft
Het CDA over

zorg en welzijn
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In een samenleving hebben mensen oog voor elkaar en 
helpen zij elkaar wanneer dat nodig is. Lukt dat niet in de 
familie of in de buurt, dan heeft de gemeente de taak om er 
als vangnet voor de hulpzoekende te zijn. Hierbij gaat het 
niet om het recht, maar om waar iemand mee is geholpen.

Ziekte,	waarbij	je	hulp	nodig	hebt,	plan	je	niet.	Daarom	dienen	
hulpvragers	snel	geholpen	te	worden	en	mogen	zij	niet	vastlopen	
in	een	bureaucratisch	proces.

Het	CDA	wil	ondersteuning	geven	aan	mantelzorgers	en	
vrijwilligers.	Hierbij	dient	overbelasting	van	mantelzorgers	
voorkomen	te	worden.	Er	moet	ruimte	zijn	voor	respijtzorg,	zodat	
mantelzorgers	tijdelijk	ook	ruimte	en	tijd	voor	zichzelf	kunnen	
hebben.	Tevens	dient	vermeden	te	worden,	dat	zorgaanbieders	
professionele	taken	bij	vrijwilligers	neerleggen.

De	gemeente	is	verantwoordelijk	voor	huishoudelijke	hulp	en	
begeleiding.	Iemand,	die	zorg	nodig	heeft,	krijgt	vaak	ook	
(lijfgebonden)	zorg	via	de	zorgverzekering.	Het	CDA	wil	een	
betere	afstemming	en	samenwerking	tussen	de	verschillende
zorgaanbieders.
Een	steeds	groter	deel	van	de	bevolking	heeft	te	kampen	met	
overgewicht	en	leeft	niet	gezond.	Dit	zien	we	bij	volwassenen,	
maar	ook	bij	de	jeugd.	Het	CDA	wil	dat	in	de	samenleving	het	
nodige	gedaan	wordt	aan	bewustwording	om	tot	een	gezonde	
leefstijl	te	komen,	waarbij	verantwoord	eten	en	drinken	en	
voldoende	bewegen	belangrijk	zijn.

Armoede	kan	de	oorzaak	zijn	van	ongezond	leven	en	niet	
mee	kunnen	doen	in	de	samenleving.	Voor	de	allerlaagste	
inkomensgroepen	zijn	daar	allerlei	voorzieningen	voor.
Om	de	armoedeval	tegen	te	gaan,	wil	het	CDA	ook	
aandacht	voor	die	inkomensgroepen	net	boven	de	
allerlaagste	inkomensgroepen.

Een	hoog	percentage	van	de	bevolking	geeft	aan	regelmatig	
eenzaam	te	zijn.	Het	CDA	steunt	initiatieven	om	
eenzaamheid	weg	te	nemen,	zoals	bijvoorbeeld	het
aanbieden	van	gezamenlijke	maaltijden	door	vrijwilligers.
Ook	internet	en	sociale	media	kunnen	helpen	bij	het	
tegengaan	van	eenzaamheid.

Thuis	in	je	eigen	omgeving	oud	kunnen	worden	vinden	we	
belangrijk.	Dat	betekent	dat	woningen	
levensloopbestendig	moeten	zijn	en	er	ruimte	moet	
zijn	voor	meergeneratiewoningen.
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