
KRÊFTICH BESTJOER

CDA Dantumadiel is van mening 
dat de gemeente de komende vier 
jaren ofwel bestuurlijk moet fuseren, 
ofwel een herindeling aan moet 
gaan met de buurgemeenten. CDA 
Dantumadiel vindt dat het niet 
over de vorm van het gemeentelijk 
bestuur moet gaan, maar over 
de kwaliteit, betaalbaarheid en 
benaderbaarheid ervan voor 
inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. De 
huidige situatie zorgt voor teveel 
irritaties. Dit leidt af en is onnodig. 
Stim CDA: Skouder oan Skouder nei 
in krêfticher bestjoer! 

Onze vrouwen:
10. Wietske Raap-Dijkstra, W'wâld
12. Baukje Hiemstra, Damwâld
13. Adrie Slomp, Feanwâlden
14. Gerrie Visser, Broeksterwâld
16. Ruurdina Gros-Visser, Wâlterswâld
17. Attje Meekma, Damwâld

Kijk voor een compleet overzicht van 
de kandidatenlijst op onze website: 
www.cda.nl/dantumadiel. 

Onze mannen:
1. Sietze Wijbenga, De Westereen
2. Hilbrand Visser, Damwâld
3. Klaas Houtstra, Rinsumageast
4. Sietse Hilverda, Damwâld
5. Paulus Strikwerda, Feanwâlden
6. Ytzen Dijkstra, Driezum

Campagne voeren met dorpsteams 
onder het motto ‘Skouder oan 
Skouder mei de Mienskip!’.

KANDIDATENLIJST CDA DANTUMADIEL #12TOPPERS

Sietze Wijbenga: 'Graag wil ik voor alle inwoners en bedrijven binnen onze mooie 
gemeente de betrokken persoon en verbindende schakel zijn, waar dat ook maar wordt 
gevraagd. Ik wil mij inzetten voor betrouwbare en herkenbare politiek!'

Sietze Wijbenga
Lijst 1 
Nummer 1
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SKOUDER OAN SKOUDER!
Stem 16 maart 2022 CDA Dantumadiel

In de visie van het CDA is ieder mens van waarde en komt ieder 
mens pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn 
betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Het CDA 
wil vooral een partij zijn die mensen verbindt. Het CDA is niet 
van tegenstellingen en het uitvergroten van verschillen, maar wil 
bruggen slaan naar anderen. Juist reële opvattingen en respect 
voor elkaar en elkaars meningen geven ruimte voor verschil. 

CDA Dantumadiel vindt dat er snel naar behoefte gebouwd moet worden. 1/3 
deel voor starters, 1/3 deel voor senioren en 1/3 voor de 'vrije markt'. De dorpen 
hebben deze behoeften inmiddels  geïnventariseerd en de gemeente is nu 
aan zet om de gevraagde bouwkavels te realiseren. Samenhangend met het 
woonbeleid moet er aandacht  zijn voor de bereikbaarheid, voorzieningen 
in de directe omgeving en de  veiligheid. Voor senioren wordt gevraagd om 
vroegtijdig in te spelen op de toekomstige woonbehoefte en de daarbij 
behorende wensen en eisen. Starterswoningen, appartementen voor senioren 
(hofjes) en de tiny houses (kleine woonruimte voor 10-15 jaar)? Stim CDA: 
Skouder oan Skouder foar wenjen en bouwe! 

De gemeente zorgt voor een geoliede zorgomgeving waarbij vroege signa
lering, maatwerk en snelle hulp de kernbegrippen zijn. Een aanvraag moet 
eenvoudig zijn. De verhouding indirecte en daadwerkelijke zorg 
moet 20% / 80% zijn. De insteek moet zijn het voorkomen van complexe 
zorg. Preventie en voorlichting zijn van groot belang. Wanneer complexe 
zorg noodzakelijk is, moet direct worden gehandeld, zodat het traject zo kort 
mogelijk kan zijn. De gemeente is goed op de hoogte van de mogelijkheden 
van de verschillende zorginstellingen en zorgt voor effectief en efficiënt 
maatwerk en controle. Welzijnsactiviteiten moeten gericht zijn op de 
zwakkeren in onze samenleving. Stim CDA: Skouder oan Skouder mei jo!

De scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. De huisvesting moet in 
orde zijn, m. n. de ventilatie. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor 
de vervangende nieuwbouw. Indien er voldoende budget voor de rente 
en aflossing kan worden gevonden dan is CDA Dantumadiel positief met 
betrekking tot de ontwikkeling van brede scholen. Een voorwaarde is dat 
de identiteit van de scholen in stand kan blijven. De gemeente bevordert 
het bewegingsonderwijs door de sportfaciliteiten op orde te hebben. De 
gemeente stimuleert het beoefenen van sport. Voor minder draagkrachtige 
ouders is het mogelijk om een financiële vergoeding te krijgen voor het 
lidmaatschap. Stim CDA: Skouder oan Skouder foar alle bern!

WONEN & BOUWEN!
Voldoende en betaalbare woningen

ZORG VOOR ELKAAR!
Maatwerk en snelle hulp

DE JEUGD IS DE TAKOMST!
Opvoeding, jeugd en onderwijs 


