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#2  HET CDA STAAT VOOR CONCRETE EN UITVOERBARE PLANNEN

Zoals een wandelroute in het Midlumer Bos om het dorp heen. En 
een voetpad langs de Bolswardervaart van het Westerzeedijk naar 
Bynia State. Of een eenvoudig fietspad door het prachtige landschap 
tussen Wijnaldum en Pietersbierum, ze zorgen voor geweldige 
recreatieve mogelijkheden. Een fietspad langs de Ludingaweg, een 
belangrijke toegangsroute naar Harlingen, zou flink aan bijdragen aan 
verkeersveiligheid. Samen met ondernemers en burgers wordt een 
plan opgesteld voor een betere uitstraling van het Harlinger Centrum. 

#3  ER MOET WEL GEWERKT KUNNEN WORDEN IN ONZE GEMEENTE

De vele startende Harlinger ondernemers moeten worden 
ondersteund door een Startersfonds. Bestaande bedrijven worden 
echt gehoord en gefaciliteerd. Zeker ook de visserijsector en de 
Bruine Vloot, belangrijke pijlers in de haven. Arbeidsmigranten 
zijn van belang voor onze economie en voor hen is meer passende 
huisvesting nodig. In het centrum van de stad wordt ingezet op een 
gezonde mix  van ondernemen, werken, wonen en recreëren.

#1  CDA WIL DAT BURGERS GEHOORD WORDEN

Burgerinitiatieven vanuit gemeenschap, het “recht om uit te 
dagen”, mensen willen meer directe invloed, dat is belangrijk. 
Ingewikkelde termen en vaktaal in de communicatie naar burgers 
worden niet meer gebruikt. Duidelijkheid, openheid, dat is waar 
het om draait. De bewoners van de dorpen hebben recht op een 
eigen “dorpenwethouder”. De weg naar het stadhuis wordt dan een 
stukje makkelijker.

#4  HET CDA WIL BETERE AANDACHT VOOR MOEDERTJE AARDE

Vóór 2030 geen verplichte afsluiting van woningen van het 
aardgasnet. Inwoners worden gestimuleerd, door advies en subsidies, 
om te isoleren en te kiezen voor individuele oplossingen om de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er wordt ingezet op 
water in de stad om zwaardere regenbuiten op te vangen, en stevig 



#6  MY HOME IS MY CASTLE

Dat kan lang niet iedereen zeggen want er zijn te weinig woningen. 
Er moeten meer bouwlocaties in de dorpen en in de stad komen. En 
met name voor jongeren, maar ook voor ouderen en alleenstaanden 
worden meer goede en betaalbare koop- en huurwoningen 
en appartementen gebouwd. Ook komen er oplossingen voor 
de enorme hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. 
Eigenaren van leegstaande panden worden uitgedaagd om met 
woningbouwinitiatieven aan de slag te gaan.

doorzetten van het biodiversiteitsbeleid, samen met agrariërs. Een 
mooie schooltuin voor het basisonderwijs zou geweldig zijn om 
de jeugd zelf praktiserend kennis te laten maken met natuur en 
biologie. Meer aandacht voor afgeschreven producten en afval die 
de grondstoffen vormen voor nieuwe produkten. Voor elk kind dat in 
Harlingen wordt geboren wordt een boom geplant.

#5  DE MENS STAAT CENTRAAL BIJ HET CDA

De strijd tegen eenzaamheid en armoede wordt stevig aangegaan. 
Op het jongerenwerk geen bezuinigingen. Inzetten op betaald 
werk is de beste vorm naar sociale zekerheid. Sport en beweging 
zijn van groot belang voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Mensen 
blijven een leven lang bewegen en iedereen, en ongeacht  welke 
beperking dan ook, hebben ze toegang tot sportvoorzieningen. 
Laagdrempelig individueel sporten in de openbare ruimte wordt 
verder gestimuleerd. Spijkerstad moet een vaste locatie krijgen, het 
zorgt voor een onvergetelijke speelweek voor basisschoolkinderen.

#7  HET CDA LET OP DE CENTEN

De gemeentelijke belastingen zijn in Harlingen het laagst in 
Fryslân. Dat willen we zo houden. Maar het geldt alleen voor 
burgers, niet voor bedrijven. Het CDA wil dat wat rechter trekken. 
Met wel als uitgangspunt dat de lasten voor burgers tot de laagste 
in onze provincie blijven behoren.
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