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Op weg naar de verkiezingen 
 
Het gaat goed met Apeldoorn. Na jaren van financiële tegenspoed staan we er goed op. Financieel is 

de gemeentebegroting op orde en hebben we veel problemen aangepakt. Ik ben blij dat het CDA 

Apeldoorn en ik, als wethouder van de gemeente Apeldoorn, daaraan ons steentje hebben bijgedragen.  

Naast het werken aan het financieel herstel, is er op andere fronten hard gewerkt in Apeldoorn. Bij veel 

sportverenigingen is er geïnvesteerd in de accommodaties en zijn er nieuwe velden aangelegd. Ook is 

er een prachtige nieuwe atletiekbaan in het Orderbos gerealiseerd. We hebben enorm genoten van 

bijvoorbeeld de Giro d’Italia. In de afgelopen periode zijn veel dorpshuizen aangepakt, dit mede dankzij 

een financiële bijdrage van de gemeente. Er wordt volop gebouwd in onze dorpen en wijken, ons 

wegenonderhoud is grotendeels op orde en er wordt gestart met het grootschalig aanpakken van parken 

en wijken, zoals De Maten en Apeldoorn Zuid. De plannen voor de tunnel onder de Laan van Osseveld 

worden steeds concreter. We zijn erg blij met het gevelfonds waarmee oude monumentale gevels en 

panden in de binnenstad worden opgeknapt. We hebben gestreden voor het behoud van de grijze 

container in het nieuwe afvalbeleid. Verder hebben we zitting gehad in de Raadswerkgroep Sociaal 

Domein om de veranderingen in de zorg te monitoren en van daaruit voorstellen ter verbetering te doen. 

Ook hebben we ons maximaal ingezet om het passend onderwijs in Apeldoorn te verbeteren. Kortom, 

er is veel gebeurd in Apeldoorn! 

 

Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst die om keuzes 

vraagt. Waar willen we heen met Apeldoorn? Wat het CDA Apeldoorn 

betreft blijven we bouwen aan een financieel gezonde gemeente, 

waarin de lasten voor onze inwoners niet worden verhoogd. We 

bouwen aan een gemeente waarin de zorg, onderwijs, sport en 

bewegen, cultuur en cultureel erfgoed een belangrijke plek hebben en 

krijgen. We bouwen aan een gemeente, waarin iedereen kan 

meedoen; waarin we er zijn voor iedereen. We zijn er in het bijzonder 

voor hen die het onstuimige tempo van de samenleving moeilijk 

kunnen bijhouden.  

 

In dit programma leest u hoe het CDA Apeldoorn middels drie thema’s 

wil bouwen aan het Apeldoorn van de toekomst. Uit deze thema’s haal 

ik een aantal speerpunten: 

• Onze dorpen en wijken moeten schoon, heel en veilig zijn. We 

willen onze buitenruimte nog beter benutten, om elkaar te ontmoeten 

en om in te bewegen. 

• We vinden het van belang dat onze kinderen veilig en gezond 

kunnen opgroeien en dat onze ouderen zorgzaam ouder kunnen 

worden. 

• Onze verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van onze 

samenleving en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in 

Apeldoorn. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

 
Hoe willen we dat bereiken? Dat leest u in dit programma. Een programma waar ik trots op ben en 

waarin ik geloof! Een programma waarmee we dichtbij u willen staan.  

 

Dit programma wordt vergezeld door een indrukwekkende kandidatenlijst met CDA’ers die zich willen 

inzetten voor Apeldoorn. Stuk voor stuk CDA’ers die betrokken zijn bij hun eigen dorp of wijk, hun eigen 

school, werk of vereniging. Dichtbij u in de buurt. 

  

Ik sta klaar om, met dit mooie programma en onze sterke kandidatenlijst, aan de campagne te beginnen. 

Ik hoop dat u ook meedoet! Heeft u vragen of suggesties of wilt u meedoen? Laat het ons dan weten 

via cda@apeldoorn.nl. Dan kunnen we u op de hoogte houden van onze campagneactiviteiten. 

 

Hartelijke groet! Nathan Stukker, Lijsttrekker CDA Apeldoorn 

  

“Ik vind het een eer dat ik opnieuw 
door de leden ben gekozen tot 
lijsttrekker van het CDA Apeldoorn. 
Het vervullen van deze functie vind 
ik een voorrecht. Aan de slag!” 

mailto:cda@apeldoorn.nl
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1. Wat wil het CDA Apeldoorn bereiken? 
 
Het CDA Apeldoorn wil bouwen aan het Apeldoorn van de toekomst. Onze plannen en 
ambities hebben we verwoord in een drietal thema’s: 
 

1. We willen ons nog beter inzetten voor de woonomgeving, buitenruimte en lokale 
economie, oftewel het wonen en werken in Apeldoorn. Onze leefomgeving en 
infrastructuur moeten schoon, heel en veilig zijn en uitdagen om in beweging te komen. 

2. We willen er zijn voor onze kinderen en ouderen. Zij moeten veilig en gezond kunnen 
opgroeien en ouder worden in Apeldoorn.  

3. Wij willen generaties verbinden en zorgen dat iedereen kan meedoen. Vrijwilligers en 
verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. 

Onze gemeente kent veel ouderen en groeit tegelijkertijd door jonge gezinnen die zich hier 
vestigen. Dat is ons onderscheidende kenmerk. Daar zijn we trots op! En dat willen we 
koesteren. 
  

1.1 Wonen en werken in Apeldoorn 
 
Ambitie CDA Apeldoorn: 40 miljoen euro reserveren voor het opknappen van oude 
dorpen en wijken. 
 

Wonen 
 
De woonwensen van onze inwoners dienen centraal te staan bij het woonbeleid. Het CDA 
Apeldoorn richt zich hierbij op kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en maatwerk. Het aanbod 
van woningen moet zo divers mogelijk zijn. 
Tevens vinden we de inrichting van de openbare ruimte belangrijk. Deze moet de 
Apeldoorners uitnodigen om naar buiten te gaan en te bewegen in een groene omgeving. De 
openbare ruimte moet hierbij wel veilig, heel en schoon zijn. Voldoende verlichting en het 
voorkomen van onoverzichtelijke situaties zijn noodzakelijk.  
Spel-, sport- en ontmoetingsruimten vormen een leeromgeving voor kinderen en zorgen ervoor 
dat mensen in beweging en met elkaar in contact komen.  
  
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ Het stimuleren van ‘levensloopbestendige’ wijken, oftewel wijken waar verschillende 

generaties een plek hebben, waar kinderen kunnen opgroeien en men oud kan worden. 
▪ Vernieuwende woonvormen en concepten waar werk, zorg en wonen gecombineerd 

worden. De gemeente en de woningcorporaties maken daar afspraken over. Denk hierbij 
niet alleen aan nieuwbouw, maar ook de revitalisering van bestaande bouw en wijken.  

▪ Prioriteit geven aan de invulling van leegstaande gebouwen, kantoren en winkels. 
▪ Inbreiden boven uitbreiden. Daarmee geven we aan geen noodzaak te zien om buiten de 

snelwegen te bouwen. Bij het maken van plannen kiezen we voor kwaliteit. 
▪ Het tekort aan woningen in de middenklasse (tussen de 200.000 en 300.000 euro) 

aanpakken. Dit kan door een goede programmering en afspraken met de ontwikkelende 
partijen. 

▪ De gemeente speelt een stimulerende rol op het gebied van collectief opdrachtgeverschap. 
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Vitale dorpen 
 
‘Een sterke stad kan niet zonder vitale dorpen en vitale 
dorpen kunnen niet zonder een sterke stad’. Werk, 
scholen, sport en winkels; mensen bewegen zich door 
de gehele regio en voor een sterk economisch klimaat 
moeten de verschillende gemeenten en dorpen met 
elkaar samenwerken.   
Naast een bruisend Apeldoorn moeten we ook onze 
dorpen vitaal houden. Wij zijn trots op onze prachtige 
dorpen! Loenen, Lieren, Klarenbeek, Beekbergen, 
Oosterhuizen, Hoog Soeren, Hoenderloo, Beemte-
Broekland, Wenum-Wiesel, Radio Kootwijk, Nieuw 
Millingen, Uddel en Ugchelen. Al deze dorpen hebben 
de ruimte nodig om zich te ontwikkelen.  
 
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ Woningen bouwen naar behoefte. Dit is belangrijk om de dorpen leefbaar te houden. We 

bewaken daarbij de kwaliteit van de dorpen en het landelijk gebied. 
▪ Maximale inspanning om de scholen in de dorpen te behouden. 
▪ (Ouderen)zorg in het buitengebied slimmer organiseren en zorg voor iedereen beschikbaar 

maken.  
▪ Unieke evenementen in het dorpscentrum mogelijk maken, die passen bij de cultuur en 

historie van het dorp. Dit kunnen jaarlijkse, maar ook eenmalige evenementen zijn.  
▪ Volledige dekking van mobiele netwerken in het buitengebied. Dit met het oog op de 

bereikbaarheid van 112. 
▪ Cultuurhistorisch erfgoed behouden! Historie, cultuur en tradities vertellen het verhaal van 

onze omgeving, wie we zijn en waar we vandaan komen. De ruimte die de Omgevingswet 
biedt, dient te worden benut zonder dat de aanwezige cultuurhistorische waarden worden 
aangetast.  

▪ Ruimte bieden aan verschillende typen bedrijvigheid, omdat boeren en tuinders de 
producenten zijn van ons dagelijks voedsel. Ook ruimte bieden aan nevenactiviteiten, zoals 
de verkoop van streekproducten, natuureducatie en toerisme. Dit is voor de 
levensvatbaarheid van de landbouw belangrijk. Boeren zijn tevens de groenbeheerders van 
ons buitengebied en zij dragen daarmee bij aan een mooie en aangename leefomgeving. 

▪ Verduurzaming van de agrarische sector stimuleren, waarbij we duurzame en 
vernieuwende landbouwinitiatieven ondersteunen. Ook nieuwe bouwvormen bij agrarische 
bedrijven vallen hieronder. 

 

Toekomstbestendige stad 
 
Klimaatverandering is een feit, de opwarming van de aarde is aantoonbaar. De effecten 
hiervan zijn ook in Apeldoorn zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan de overlast door hevige 
regenval. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen is dan ook noodzakelijk. 
Immers, ‘de wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen’ oftewel goed 
rentmeesterschap is belangrijk voor het CDA Apeldoorn. Wij willen over dertig jaar ook nog 
een mooie regio voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom zetten wij in op besparen; wat 
we niet verbruiken hoeft ook niet opgewekt te worden. We zetten ons in voor duurzame 
manieren om energie op te wekken. Onlangs is uit onderzoek naar voren gekomen dat 
Apeldoorn niet de meest geschikte plek voor windmolens is. Daarom is het des te belangrijker 
dat we inzetten op energie door zon, bodem en warmte. Wij ondersteunen de provinciale 
regiodoelen om in 2050 energieneutraal en afvalvrij te zijn. Dit vraagt nu weliswaar om 
investeringen, maar levert op termijn voor iedereen een kostenverlaging op voor het gebruik 
van energie en grondstoffen en draagt bij aan een beter leefklimaat.  

  



dichtbij – Verkiezingsprogramma CDA Apeldoorn 

6 

Wat willen wij bereiken? 
 
▪ Het stimuleren dat inwoners hun eigen woning verduurzamen, door het geven van 

voorlichting (Energieloket), energie-coaching en het beschikbaar stellen van slimme en 
financiële oplossingen. 

▪ Ondersteuning van energiecoöperaties en bewonersinitiatieven die verduurzaming tot doel 
hebben.  

▪ Het maken van meerjarige afspraken met woningbouwcorporaties en de Provincie om een 
plan op te stellen tot het optimaal fossielvrij maken van huurwoningen in de komende twintig 
jaar.  

▪ Naast het vervallen van de aansluitplicht voor nieuwe woonprojecten, bevorderen dat 
bestaande bouwlocaties duurzaam en aardgasloos worden ontwikkeld. Bij bestaande bouw 
planmatig en gefaseerd verduurzamen en zorgen voor een transitie naar aardgasloos. Dit 
doen we in samenwerking met netbeheerders, woningcorporaties, lokale initiatieven, 
Provincie, regio en omliggende steden. 

▪ Het stimuleren en faciliteren van initiatieven om de grootschalige uitrol van zonne-energie 
op daken van woningen, bedrijven en maatschappelijke organisaties te bewerkstelligen.  

▪ Het stimuleren en faciliteren van bedrijfsinitiatieven voor wat betreft de inzet van 
restwarmte. Op dit moment gaat er bij de dagelijkse werkzaamheden bij bedrijven namelijk 
veel restwarmte verloren die gebruikt zou kunnen worden om anderen in hun 
warmtebehoefte te voorzien. Tevens willen wij de ontwikkeling van alternatieve vormen van 
warmteproductie stimuleren en faciliteren. 

▪ In 2022 zal het percentage opgewekte duurzame energie in Apeldoorn 14% zijn. We 
moeten hierbij inzetten op een mix van mogelijkheden (zon, bodem en warmte). 

▪ Het bevorderen van elektrisch vervoer (personenvervoer, openbaar vervoer en klein 
vrachtvervoer) om de luchtkwaliteit, met name in het centrum, sterk te verbeteren. 
Daarnaast willen wij zorgdragen voor het duurzaam opwekken van stroom en willen wij 
voorzien in voldoende laadpalen. Ook de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, zoals 
waterstof, wordt door ons ondersteund.  

▪ Het steunen van plannen die de openbare ruimte vergroenen, zonder dat de beheerkosten 
toenemen.  

▪ De gemeente Apeldoorn neemt duurzaamheidseisen op in al haar aanbestedingen.  

 
En op het gebied van het voorkomen van restafval?  
 
▪ Wij willen dat de gemeente Apeldoorn streeft naar:  

1) voorkomen van afval;  
2) hergebruik van afval; en  
3) recycling van afval.  

De reststroom die overblijft, wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. 

▪ Het CDA Apeldoorn wil dat bewoners op een gebruiksvriendelijke manier hun restafval 
kunnen laten afvoeren door de gemeente. De grijze container wil het CDA Apeldoorn 
behouden.  

En wat willen wij bereiken om wateroverlast te voorkomen? 
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▪ Klimaatverandering is o.a. zichtbaar en voelbaar in meer en heviger regenval. Tezamen 
met de waterpartners zetten wij ons in om de stad en de omgeving ook op het thema ‘water’ 
toekomstbestendig te maken. Wij ondersteunen actief initiatieven om te komen tot het 
afkoppelen van regenwater van de riolering. 

▪ Wij willen corporaties, ondernemers en ontwikkelaars nadrukkelijk bij het thema betrekken 
en zo bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van mogelijke 
overlast. Het terugbrengen van beken in de stad verhoogt eveneens de leefbaarheid. 

Werkgelegenheid 
 
Het CDA Apeldoorn streeft naar een economie waarin iedereen de kans krijgt om zijn talenten 
te ontwikkelen en mee te doen. Wij willen de lokale economie stimuleren en de 
werkgelegenheid laten groeien. Dit kan de gemeente realiseren door helder te communiceren 
over plannen en projecten, regeldruk te verminderen en een gunstig vergunningsbeleid 
ontwikkelen. De afgelopen drie jaar is, ondanks allerlei maatregelen, de werkgelegenheid 
gedaald. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Denk hierbij met name 
aan familiebedrijven. Samen met deze ondernemers en onderwijsinstellingen gaan we de 
uitdaging aan om dreigende krimp om te zetten in een gezonde en duurzame groei, waarbij 
we inzetten op een groei van de huidige werkgelegenheid naar 100.000+ banen in de 
gemeente Apeldoorn.  
 
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ In de regionale samenwerking (gemeenten, ondernemers en onderwijs) een leidende 

positie innemen om de groei van werkgelegenheid te stimuleren.  
▪ Het verder ontwikkelen van een MKB-ondernemershuis/loket waar starters, scale-ups, 

ondernemers en onderwijsinstellingen werken aan innovatie en het delen van kennis en 
ervaring. Energiefabriek/Area055 op het Zwitsalterrein is hiervan een goed voorbeeld.  

▪ Waar mogelijk beschikbaar stellen van leegstaande panden en ruimtes waarin 
ondernemers nieuwe vormen van detailhandel kunnen uitproberen, zoals pop-up stores.  

▪ Bedrijven stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en op 
te leiden. 

▪ Inzetten op een sterke relatie tussen het centrum en onze publiekstrekkers. Dit kan door 
het tot stand brengen van directe ov-verbindingen.  
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1.2 Opgroeien en ouder worden in Apeldoorn 
 
Ambitie CDA Apeldoorn: per wijk en dorp een beweegprogramma ontwikkelen voor 
onze ouderen. Gezondheid bevorderen en het tegengaan van eenzaamheid staan 
voorop. 
 

Onderwijs 
 
Goed onderwijs legt de basis voor de toekomst van een kind. Ieder kind verdient dezelfde 
kansen, maar niet elk kind heeft dezelfde vaardigheden en mogelijkheden. Het onderwijs en 
de gemeente Apeldoorn hebben de plicht om onderwijs op maat te bieden en te zorgen voor 
passend onderwijs, zodat elk kind kan meedoen. In Apeldoorn is het onderwijs goed geregeld, 
toch zijn er kinderen die hier geen of niet volledig gebruik van maken. Schoolverzuim of zelfs 
uitval moeten wij voorkomen.  
 
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ Onderzoeken of er ruimte is voor het delen van 

expertise om zowel leerlingen, als leraren te 
ondersteunen en zo onderwijs voor elk kind 
mogelijk te maken. Hierbij moet verbinding 
worden gelegd met het CJG en dient te worden 
ingezet op naschoolse activiteiten, zoals sport. 
Uiteraard moet dit in samenwerking met scholen 
plaatsvinden. 

▪ Meer ruimte voor bewegen en sport in het 
basisonderwijs.  

▪ De overgang tussen basis en voorgezet 
onderwijs beter coördineren, zodat elk kind zijn 
talenten kan ontwikkelen. Neem als voorbeeld 
hoogbegaafdheid.  

▪ Inzetten op een beter imago voor het VMBO-onderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor 
beroepsgroepen die belangrijk zijn voor onze samenleving en economie.  

▪ ‘Apeldoorn stagestad’ ondersteunen en de verbindingen tussen het (V)MBO en het 
Apeldoorns bedrijfsleven versterken door stagezoekers en aanbieders aan elkaar te linken.  

▪ Actieve inzet om criminaliteit, zoals drugs en loverboys, op en rondom scholen te 
reduceren. Daarnaast goede voorlichting geven omtrent lastige onderwerpen als pesten, 
sexting, polarisatie en radicalisering.  

▪ Ruimte scheppen voor vernieuwende onderwijsvormen en een uitgebreid lesaanbod. Waar 
nodig de ruimtes op een duurzame manier inrichten of aanpassen.   

▪ Voor iedereen minimaal een startkwalificatie MBO-niveau 2. Dit verhoogt de kans op een 
baan en een goede toekomst. 

 

Jeugd, zorg en welzijn 
 
De letterlijke betekenis van het woord zorg is ‘wat je doet voor iemand die hulp of aandacht 
nodig heeft’. De gemeente Apeldoorn speelt een grote rol op het gebied van zorg en heeft de 
plicht de Apeldoorners hierin te voorzien. De gemeente kijkt naar de persoonlijke situatie van 
iemand en welke ondersteuning er nodig is. Toch blijkt het leveren van snel maatwerk en juiste 
zorg lastig te zijn. Het CDA Apeldoorn zet zich er actief voor in om de zorg voor de 
Apeldoorners (jeugd, gehandicapten en ouderen) centraal te stellen.  
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Wat willen wij bereiken? 
 
▪ De gevolgen van armoede onder kinderen tegengaan door verschillende faciliteiten te 

bieden en deze op een overzichtelijke manier beschikbaar te stellen. Samenwerking tussen 
het CJG, scholen en andere instellingen is hierbij belangrijk.  

▪ Proactief en preventief optreden bij schuldhulpverlening aan gezinnen. Samenwerken met 
woningbouwverenigingen om snel situaties in te schatten en het schuldenprobleem voor te 
blijven, is hierbij essentieel. 

▪ De overgang van minderjarig naar 18+ beter organiseren. De overgang van hulp en 
ondersteuning via de Jeugdwet (minderjarigen) naar andere instanties (18+) verloopt niet 
altijd soepel. Hierdoor dreigen kwetsbare jongeren tussen wal en schip te raken. Dit moeten 
we voorkomen. Dit vraagt om intensieve afstemming tussen de betrokken partners.  

▪ Meer aandacht voor vechtscheidingen om het effect hiervan op kinderen te reduceren. 
▪ Reduceren van de wachtlijsten in de (jeugd)zorg. 
▪ Sneller inspelen op initiatieven vanuit de verschillende instanties, zodat vernieuwing niet in 

de weg wordt gestaan. 
▪ Wegnemen van schotten tussen de gemeente Apeldoorn, diverse instanties en 

zorgaanvragers. Waar mogelijk moeten we drempels omtrent wetgeving wegnemen, de 
administratieve druk verminderen en experimenten toestaan.  

▪ De Zorgcloud invoeren. Dit is een digitaal systeem waarin de verschillende instanties en de 
zorgvragen beter, sneller, goedkoper en veiliger op elkaar kunnen worden afgestemd.  

▪ Meer sturen op de kwaliteit van de geleverde zorg door de gemeente Apeldoorn. 
▪ Samen met bedrijven en instellingen een plan van aanpak ontwikkelen om de 

laaggeletterdheid in Apeldoorn terug te dringen. Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, 
kan meedoen.  

▪ Aan Apeldoorners die niet goed kunnen lezen of schrijven of niet digitaal vaardig zijn, biedt 
de gemeente ondersteuning bij het invullen van aanvraagformulieren. 
 

En voor Zorg en welzijn in de dorpen? 
 
▪ Betere afstemming van budgetten voor zorg in de dorpen. Door de inwonersaantallen en 

de grotere afstanden in de dorpen is het bieden van zorg minder efficiënt.  
▪ Toevoegen van een vijfde kwadrant, bestaande uit de dorpen, aan de vier kwadranten 

waarbinnen de sociale wijkteams in Apeldoorn opereren. Zo krijgen de dorpen hun eigen 
zorgregisseur.  

 

Ouderenzorg 
 
De komende jaren groeit het aantal senioren in de gemeente Apeldoorn. Recentelijk heeft de 
gemeente de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente Apeldoorn’ ondertekend. Het 
CDA Apeldoorn is hier blij mee. We moeten ons als gemeente volledig inzetten om kwaliteit 
van wonen, leven en zorg te bieden aan onze ouderen.  
 
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ Aandacht geven aan mensen die hun weg niet kunnen vinden in de digitale ontwikkelingen 

die steeds sneller op ons afkomen. Dit kan mede door het uitbrengen van een halfjaarlijkse 
zorgkrant, waarin de ontwikkelingen in de zorg uitgelegd worden.  

▪ Voor iedereen kansen op de arbeidsmarkt, maar geen sollicitatieplicht voor 60-plussers die 
zich een aantal dagen per week inzetten als vrijwilliger of mantelzorger.  

▪ Actieve inzet op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Veel ouderen zitten 
alleen thuis en komen de deur niet meer uit. De gemeente Apeldoorn moet initiatieven van 
zorginstanties en wijkverenigingen ondersteunen en mogelijk maken.  

▪ Het Seniorenplatform door de gemeente actief ondersteunen en faciliteren.  
▪ Erkennen van het belang van denksportverenigingen als plekken van ontmoeting. 
▪ Sport moet ook beschikbaar zijn voor ouderen. 
▪ Woonvormen waarbij jong en oud samenleven en elkaar steunen, stimuleren. 
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1.3 Meedoen in Apeldoorn 
 
Ambitie CDA Apeldoorn: gratis sporten voor alle kinderen onder de 12. 
 

Verenigingen en vrijwilligers 
 
Voor het CDA Apeldoorn begint politiek bij de mensen zelf. De gemeente geeft de 
Apeldoorners en organisaties het vertrouwen om te doen wat ze kunnen en moeten doen. Als 
gemeente moeten we zoveel mogelijk faciliteren en initiatieven vanuit de samenleving 
ondersteunen. Zo kunnen we blijven werken aan sterke buurten, dorpen en verenigingen. 
Zonder vrijwilligers is dit onmogelijk. Wij zijn dan ook trots op iedereen die zich vrijwillig inzet 
en danken hen hiervoor.  
 
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ Actieve ondersteuning van initiatieven uit de samenleving, door kernen, wijken en dorpen 

een eigen budget te geven.  
▪ Ruimte maken om, daar waar het misgaat, dit niet meteen in te vullen met (nog meer) 

regels.  
▪ Durf groot te denken. Stimuleer niet alleen kleine, maar juist ook grote initiatieven uit de 

samenleving.  
▪ Een gemeentelijk participatieplan. Daarin moet duidelijk worden vastgelegd op welke 

terreinen participatie kan plaatsvinden, hoe ver de gemeente Apeldoorn hierin wil gaan en 
hoeveel ruimte de initiatiefnemers hebben.  

▪ Het – nog meer dan voorheen – betrekken van maatschappelijke organisaties, zoals kerken 
en moskeeën, bij het maken van beleid op het gebied van armoede, eenzaamheid, jeugd 
en schulden.  

▪ Inzet van vrijwilligers in Apeldoorn is van groot belang. Op talloze plekken in de 
verenigingen, wijken en buurten zetten mensen zich in voor anderen. Waar mogelijk wil het 
CDA mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan en blijven doen.  

▪ Stimuleer betrokkenheid. Als regulier werk voor iemand niet binnen het bereik ligt, laat 
diegene dan vrijwilligerswerk doen.  

 

Cultuur en Sport 
 
Culturele en sportvoorzieningen brengen mensen bij elkaar, geven een goed gevoel en dragen 
bij aan de ontwikkeling van mensen. Daarom zijn laagdrempelige voorzieningen enorm 
belangrijk. Het CDA Apeldoorn wil zoeken naar een combinatie tussen sport, cultuur, onderwijs 
en duurzaamheid.  
 
Wat willen wij bereiken? 
 
▪ De gemeente investeert in monumenten en beeldbepalende gebouwen. Cultureel en 

religieus erfgoed hebben een vaste plek in het gemeentelijk beleid. De Omgevingswet is 
een instrument voor de gemeente om dit te realiseren.  

▪ Actieve ondersteuning van cultuurinstellingen, muziekscholen, bibliotheken en lokale 
archieven. We zetten daarbij in op efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking tussen 
organisaties.  

▪ Wij hechten waarde aan de bestaande school- of buurtbibliotheekvestigingen in de Maten, 
Apeldoorn-Zuid en Ugchelen als belangrijke plek voor ontmoeting.  

▪ Het koppelen van de grote cultuurinstellingen (Orpheus, Gigant/Markant, CODA) aan 
kleinere voorzieningen in de dorpen en wijken.  

▪ Continuering van het gevelfonds voor het stadscentrum, vanwege het grote succes. Hier 
willen we de komende vier jaar nog meer op inzetten.  

▪ Een masterplan ontwikkelen voor de grotere sporten. Het CDA Apeldoorn wil financieel 
gezonde verenigingen die over goede accommodaties beschikken, zowel voor de grote, als 
de kleine sporten. Zo houden we de sport toekomstbestendig. 
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▪ Bestuurswerk van sportverenigingen (begrotingen/plannen) naar een hoger plan brengen 
en het aanbod van cursussen en trainingen van de Sportraad en bestuurdersacademie 
daarvoor gebruiken. 

▪ Zoveel mogelijk sporten en faciliteiten toegankelijk maken voor mensen met een beperking. 
▪ Sportevenementen inzetten voor citymarketing, werkgelegenheid en het bevorderen van de 

lokale economie.  
▪ We zetten er op in dat elk stadsdeel zijn eigen verenigingsmanager kent, die 

(sport)verenigen helpt om een Open Club te worden. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs in 
de sportkantine, een ontmoetingsplek voor ouderen. Het is van belang dat we actief een 
gezonde leefstijl bevorderen. 

▪ Ouderen in beweging krijgen middels een beweegprogramma op stadsdeelniveau.  
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2. Onze manier van werken 
 
Onze plannen en ambities voor de komende jaren heeft u zojuist kunnen lezen. Bij de 
uitvoering staan degelijkheid en integriteit voorop en laten we ons leiden en inspireren door 
het Evangelie, praktisch vertaald in de kernwaarden van het CDA. Dat kenmerkt onze manier 
van werken. In het hiernavolgende leest u wat u van ons in dat opzicht kunt verwachten. 
 
Bij het CDA Apeldoorn staat een sterke, verbindende samenleving centraal. De betrokkenheid 
van mensen bij hun stad of dorp, hun buurt en bij hun school, kerk, sportvereniging of bedrijf 
waar ze werken, geeft draagvlak en verbindt de samenleving. Het CDA Apeldoorn wil dit actief 
ondersteunen door betrokkenheid van mensen te organiseren door ontmoetingsplekken 
creëren. 
 
Wij staan voor de waarden gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. Deze bieden een 
fundament in een onrustige wereld die de nadruk legt op technologie, wetenschap en 
schaalvergroting. Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. 
Daarom biedt het CDA Apeldoorn in onze gezinsstad plaats aan veel verschillende mensen. 
Wij zijn een partij waar iedereen bij mag horen.  
Voor het CDA Apeldoorn begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De 
overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen om dingen te ondernemen. De 
komende jaren willen wij nog beter luisteren naar en vaker spreken met mensen in buurten 
en wijken. De inwoners vragen de overheid te participeren en gunnen de overheid de ruimte 
om te doen wat ze moet doen. Dit noemen we omgekeerde participatie. Vertrouwen staat 
daarin centraal.  
 
De basis moet op orde zijn. Dat is het vertrekpunt voor het CDA Apeldoorn ten aanzien van 
de overheid. Het moet veilig zijn in onze gemeente en de financiën moeten op orde zijn. De 
lokale overheid moet goed toegankelijk zijn voor de burger. We dienen respectvol met elkaar 
om te gaan. Met een basis die op orde is, kunnen we nog beter bouwen aan de toekomst.  
 

2.1 Veiligheid 
 
Veiligheid is in onze maatschappij een basisbehoefte. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen 
draagt bij aan een sterke samenleving, waarin mensen met elkaar in gesprek gaan, zakendoen 
en samenwerken. Het is de taak van de gemeente om te werken aan een veilige samenleving, 
meldingen serieus te nemen en hierop te reageren. Voor ons gaat het hier om concrete acties; 
zichtbaarheid van agenten op straat en rondom scholen, veilige fietsroutes, betere handhaving 
in het verkeer (met name ook in 30km-zones) en goede voorlichting van de kwetsbare groepen 
in onze samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting van ouderen over deelname 
aan het verkeer met elektrische fietsen.  
 

2.2 Financiën 
 
Het degelijke financiële beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot het gewenste financiële 
herstel; het gaat weer goed met Apeldoorn! Er is weer ruimte om te dromen, ambities uit te 
spreken en plannen te realiseren die onze prachtige stad en dorpen nog mooier maken. 
Tegelijkertijd moeten we financieel op onze hoede blijven. Wij blijven de volgende 
doelstellingen hanteren: 
 
▪ Wij pleiten voor voldoende weerstandsvermogen en het beperken van financiële risico’s.  
▪ Het Grondbedrijf faciliteert het behalen van maatschappelijke doelen, het bouwen van 

woningen en het scheppen van ruimte voor bedrijven om zich te vestigen. Winst is geen 
doel op zich. Wij willen een reserve die een goede buffer vormt tussen het Grondbedrijf en 
de Algemene Dienst. 

▪ Goed financieel beleid en voldoende reserves voor voorziene lasten van de openbare 
ruimte en herstructurering. 

▪ Solvabiliteit op een goed niveau in 2030; hier wijken we de komende vier jaar niet vanaf. 
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▪ De schuldquota moeten sneller naar het niveau ‘goed’. In 2020 moet dit het geval zijn. Dit 
blijft vervolgens tot 2022 het uitgangspunt. 

▪ Wij streven naar een gezonde en brede afweging over doelen, ambities, schuldpositie en 
reserves, met als resultaat dat de OZB, rioolrechten en afvaltarieven met maximaal de 
inflatie verhoogd hoeven te worden. 

▪ Kwijtschelding wordt ingezet als instrument om financieel kwetsbare groepen te ontzien. 

2.3 Lokale overheid 
 
 
Het CDA Apeldoorn wil dat burgers op een duidelijke en transparante 
manier toegang hebben tot de diensten van de lokale overheid. De 
overheid moet eenvoudig benaderbaar zijn en waar nodig, 
faciliterend optreden.  
 
Wat willen we bereiken? 
 
▪ Wij willen dat de gemeentelijke overheid toegankelijk en gebruiksvriendelijk is:  

1. Inwoners moeten hun gegevens eenmaal kunnen aanleveren en vervolgens 
kunnen inzien hoe het staat met hun aanvraag middels een zaakvolgend systeem, 
waarin zij zelf kunnen aangeven met wie de gegevens mogen worden gedeeld. 

2. Subsidies dienen transparant op de website van de gemeente te worden gemeld. 
3. Inspraakmomenten en procedures moeten met “1-klik” te vinden zijn. 

▪ Het Huis van de Stad wordt een ontmoetingsplek voor burgers en organisaties. 
Verenigingen moeten de ruimtes buiten kantoortijden kunnen reserveren voor 
vergaderplekken. 

▪ De leden van de CDA-fractie bezoeken regelmatig diverse plekken in de stad en de dorpen. 
Zij gaan in gesprek met de burger, luisteren, geven vertrouwen en ruimte voor inspraak. 
Tevens komt er een maandelijks inloopspreekuur voor inwoners en bedrijven. 

▪ Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, 
aanpassen of flexibiliseren van regels in het bestemmingsplan of de nieuwe 
omgevingsvergunning. Zo maken we de economie toekomstbestendig. 

▪ De gemeente maakt van mogelijkheden in de aanbestedingsreglementen gebruik om 
inkoop in de eigen regio te bevorderen. 

 
2.4 Open paragraaf 
 
Met deze open paragraaf willen we als CDA Apeldoorn zichtbaar maken dat een 
verkiezingsprogramma nooit af is. Misschien hebt u punten gemist. In deze open paragraaf 
nodigen we ú, als inwoner van een buurt, wijk of dorp uit om met ons in gesprek te gaan. Zo 
kunnen we met elkaar ontdekken wat aanvullende verbeteringen voor de samenleving zijn. Op 
deze manier creëren we een podium voor verdere ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hierover wil ik als inwoner van de gemeente Apeldoorn met het CDA 
Apeldoorn in gesprek: 
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Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
cda@apeldoorn.nl 
@CDA_Apeldoorn 
www.cda.nl/gelderland/apeldoorn 

mailto:secretaris@apeldoorn.cda.nl
https://twitter.com/cda_apeldoorn
https://twitter.com/cda_apeldoorn
http://www.cda.nl/gelderland/apeldoorn
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