
Beste lezer, 

Op 21 maart mogen we stemmen voor de Gemeenteraad. 

Ook het CDA doet mee in de Noordoostpolder. Het CDA is 

ook een landelijke politieke partij. Wat vinden zij voor de komende jaren belangrijk? 

‘Iedereen doet mee’ 

Alle mensen horen erbij. Iedereen heeft talenten. Daarom moeten alle mensen daar 

iets mee kunnen doen. Er moeten genoeg banen zijn. Daarmee doe je mee in de 

samenleving. Dat geeft een goed gevoel. Daarom moeten ook alle mensen die in 

Nederland willen wonen, Nederlands leren. Als mensen niet genoeg geld hebben, 

moeten wij een handje helpen. Om kinderen toch te laten sporten bijvoorbeeld. 

‘Een eerlijke economie’ 

Wij willen goed met onze aarde omgaan. Goed zorgen voor onze wereld door groene 

energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen bij de dijken en bij de kassen. Wij willen 

anderen laten zien hoe mooi de Noordoostpolder is. Zodat anderen hier ook willen 

wonen en werken of op vakantie willen gaan. Wij willen ook dat mensen gezond 

leven. 

‘Zorg voor elkaar’ 

Wij willen goede woningen voor ouderen waar ze zelfstandig kunnen wonen. Mensen 

kunnen ook elkaar helpen. Dat geeft ook een goed gevoel. Op het gemeentehuis 

moet iemand zijn die makkelijk kan helpen bij het vinden van goede hulp. Er mogen 

geen wachtlijsten zijn voor Jeugdzorg. Met extra geld willen we zorgen dat mensen 

minder eenzaam zijn, minder verslaafd raken en bijvoorbeeld slanker blijven. Zo 

worden mensen minder ziek. 

‘Culturele rijkdom’ 

We zijn zuinig op Schokland en op hoe de boerenerven eruit zien.  Dat past bij de 

Noordoostpolder. Daarom moeten we daar dingen over afspreken. De kunstuitleen, 

het Muzisch Centrum en het theater mogen van ons in één mooi gebouw. De winkels 

mogen 12 zondagen per jaar open zijn. 

‘De jeugd heeft de toekomst’ 

Daarom is goed openbaar vervoer belangrijk. Er moeten goede opleidingen in 

Emmeloord zijn. En er moeten genoeg 

banen zijn voor iedereen. Ook moeten 

er woningen zijn voor jonge mensen. Elk 

dorp en elke wijk moet een basisschool 

hebben. Mensen moeten dichtbij 

kunnen sporten. 

Dit vinden wij belangrijk. En u? U kunt kiezen op 21 maart. Heel veel succes! 


