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Dichtbij! 

Het Berkellandse CDA heeft grote 

waardering voor de Berkellandse inwoners 

en voor onze gemeente. We hebben in deze 

moeilijke coronaperiode toch maar gewoon 

veel bereikt*. Vanuit onze kernwaarden 

kijken we naar elkaar om, helpen we elkaar 

en zijn we eerlijk en duidelijk. Samen vormen 

we de gemeenschap. Samen staan we sterk.

We kijken nu graag vooruit, want we willen 

als gemeente groeien naar meer inwoners. 

Dat is nodig voor het behoud van onze 

waardevolle voorzieningen en cultuur. We 

stimuleren onze Berkellandse gemeenschap 

gebasseerd op de normen en waarden 

van het platteland, waarin onze tradities, 

evenementen en verenigingsleven de volle 

ruimte en aandacht krijgen.

Onze inwoners geven onze gemeente al 

een 8,2 voor fijn wonen en een 8,4 voor het 

uitvoeren van de zorgtaken. Als coalitiepartij 

met onze huidige wethouders Wonen en 

Zorg zijn we daar heel blij mee. 

Maar het kan nóg beter. Onze jongeren 

moeten gewoon nog meer plek krijgen: 

goed onderwijs, sportvoorzieningen, meer 

woonkansen, een innovatieve klimaataanpak 

en natuurlijk een goed perspectief voor 

al onze ondernemers, waaronder onze 

agrariërs. Want: ondernemen leidt tot 

leefbaarheid en werkgelegenheid. 

Het Berkellandse CDA heeft er zin in, met 

een nieuw team dat een stevige mix aan 

opgedane ervaring vanuit de samenleving 

inbrengt. Een team dat dichtbij de mensen 

wil staan. 

Het CDA? We zijn de partij van het midden, 

wars van links-rechts gedoe of politieke 

spelletjes. We stellen de inwoner voorop 

en kiezen voor samenwerking op basis van 

balans, bouwen en vertrouwen. In Berkelland 

doen wij doen dat al jaren. Zo zijn wij. 

Wij zijn dichtbij. Samen floreren. Samen met 

en voor alle Berkellanders! 

Theo Helmers, lijsttrekker CDA Berkelland

HET BERKELLANDSE CDA: DICHTBIJ!

* Zie achterin de in de huidige coalitie bereikte resultaten. Pagina | 3



SPEERPUNTEN CDA BERKELLAND 2022-2026

1. Verstevigen Berkellandse cultuur 
van tradities en naoberschap

3. Goed perspectief voor lokale 
ondernemers

2. Bouwen in al onze kernen

4. Behoud van basis- en 
middelbaar onderwijs 

Ruim baan voor onze 400 evenementen 
en alle verenigingen. Van Reurpop tot de 
Survivalruns en van kermis tot carnaval. 
We willen nog meer mensen verbinden.

Winkelcentra in de grote kernen krijgen 
verder hun up-lift, zoals in Eibergen al 
is voltooid. En: in de landelijke storm 
van klimaat en stikstof staan we pal 
voor onze agrariërs. Perspectief en 
duidelijkheid bieden over de toekomst 
bieden daar hebben ze recht op. We 
zetten samen in op innovatie.

De weg van het aantal inwoners wijst 
omhoog! Jongeren vinden hier hun 
startersplek en senioren hun (oude 
dag)bestemming. Hoognodig voor een 
uitstekend voorzieningenaanbod.

Behoud van basisscholen in al onze 
kernen, inclusief voldoende aanbod (en 
bereikbaarheid) van het nu in de kernen 
aanwezige middelbaar onderwijs.
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SPEERPUNTEN CDA BERKELLAND 2022-2026

5. Simpele regels

7. Gezonde energietransitie

6. Aandacht voor veiligheid en 
openbaar groen

8. Luisteren naar inwoners 

Berkellanders zijn aanpakkers. We willen 
een gemeente met dezelfde VOC men-
taliteit (Vergunnen, Ondersteunen, Con-
troleren). Simpele regels, meer gemeen-
telijke slagkracht, soepelheid en snelheid. 
Geen doorgeslagen handhaving en vaker 
een “ja mits” in plaats van “nee tenzij”.

Openbaar groen, wegen en speelplaatsen 
op een hoger plan brengen. Goed wegon-
derhoud, tegengaan van speelplaatsver-
loedering en overwoekerde bermen. Dus: 
voor een milieuvriendelijk bermbeleid in 
samenspraak met agrariërs en inwoners. 
Ondermijning en veiligheid aanpakken 
op signalen van bewuste bewoners.

Een gemeente die helpt met slimme 
oplossingen voor de energietransitie. Die 
regie neemt bij vernatting/verdroging. En: 
zon op daken, niet in het veld (140 ha grens). 
Windmolens? Bij ons staan gezondheid, 
draagvlak en landschappelijke waarden 
voorop.

Beter luisteren naar onze inwoners en 
er wat mee doen. Particuliere afspraken 
en initiatieven stimuleren en belonen 
(via fondsen, coaches, aanjagers, 
waardecheques). 
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SPEERPUNTEN CDA BERKELLAND 2022-2026

9. Aandacht voor gezondheid en 
welzijn 

Geen Noordtak Geen extra 
zonneweides Baas op eigen erf

10. Meer geld voor Berkelland

Achteraan in dit programma ziet u wat we hebben bereikt in de afgelopen 
collegeperiode. We hebben er zin in. Helpt u ons weer mee met uw stem?

Voorkomen is beter dan genezen, 
maar wanneer nodig kunnen inwoners 
rekenen op passende zorg.

Zonder geld lukt het niet. Meer financiën 
voor Berkelland ophalen, Europees, 
landelijk en provinciaal. We lobbyen 
stevig voor meer Achterhoek in Den 
Haag/Arnhem, via onze partij en ons 
netwerk. We zorgen dat elke euro 
belastinggeld goed wordt besteed.
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Berkelland is ‘Ons thuus’, één van de 

zeven gemeenten in de Achterhoek, daar 

zijn wij trots op! Als Achterhoekers zijn 

wij behulpzaam, bescheiden, integer, 

oprecht, gastvrij en vriendelijk. Wij zijn 

goed in samenwerken, ‘zeuren’ niet, en 

weten van aanpakken. We zeggen altijd 

iedereen goedendag, kijken naar elkaar 

om ook als het minder gaat, en we houden 

van gezelligheid en feesten! Voor het CDA 

betekent dat het doorgeven van tradities, 

veel ruimte voor evenementen en een rijk 

verenigingsleven. Naoberschap dichtbij!

Basisscholen horen in al onze dorpen. Zij 

staan aan de basis van de leefbaarheid. 

Een rijk verenigingsleven begint vanuit 

school. Wij willen in alle kernen behoud van 

deze scholen. Het middelbaar onderwijs 

wordt steeds vaker regionaal benaderd. Wij 

willen vervolgonderwijs verspreid over heel 

Berkelland, goed bereikbaar voor iedereen. 

Jongeren worden te vaak vergeten. 

Het CDA zet zich speciaal in voor deze 

groep. Tentfeesten, kermissen en andere 

initiatieven horen erbij. Wij knipogen naar de 

ketencultuur, denken mee hoe bijvoorbeeld 

de SEN in Neede zijn ontwikkeling kan 

behouden. Het samen ‘uitgaan’ is het 

Berkellandse DNA.

Iedereen kan en mag meedoen, niemand 

wordt uitgesloten. Dat is de ‘inclusieve 

samenleving’. Het CDA wil onze inwoners 

verbinden, jong en oud! Meedoen maakt dat 

je beter in je vel zit, je fitter en gelukkiger 

voelt. De mens staat centraal.

Onze mentaliteit, maar ook onze tradities en 

gebruiken, maken onze leefgemeenschap 

sterker. De kracht die daar vanuit gaat wil 

het CDA behouden. Deze saamhorigheid, die 

wij blijven koesteren, dat maakt het leven in 

Berkelland, ‘ons thuus’ mooier! Gezamenlijk 

nemen wij de verantwoordelijkheid voor de 

eigen leefomgeving; schoon, heel en veilig is 

en blijft de norm. 

Alle kernen, Beltrum, Borculo, Eibergen, 

Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Neede, 

Noordijk, Rekken, Rietmolen en Ruurlo 

zijn ons lief, met al hun buurtschappen; 

Avest (grotendeels), Brammelerbroek, 

Brinkmanshoek, Broeke, De Bruil, De 

Haar, De Horst, Dijkhoek, Heure, Heurne, 

Holterhoek, Hoonte, Hupsel, ’t Kip, Kisveld, 

Kulsdom, Lintvelde, Lochuizen, ‘t Loo, 

Mallem, Markvelde (deels), Neederbiel, Olden 

Eibergen, Oldenkotte (deels), Oosterveld, 

Overbiel, Respelhoek, Ruurlosebroek 

(deels), Ruwenhof, Schependom, 

Spilbroek, Veldhoek (deels), Voor-Beltrum 

en Waterhoek. 1 Stad, 10 dorpen en 34 

buurtschappen.

HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ IS ‘ONS THUUS!’
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We komen uit een regio waar de 

coöperatieve gedachte zo’n beetje is 

uitgevonden. Zo verenigden de boeren 

zich en zo kwamen de kernen tot bloei. Dit 

houden we vast en dat alles past in een 

modern jasje. Wanneer ieder zich houdt aan 

onze normen en waarden, dan worden vele 

formele regels overbodig. Wij geloven dat 

een betere samenleving begint bij jezelf en 

het goede gesprek met elkaar. Dichtbij!

Fijn wonen brengt levensgeluk. Deze 

basisbehoefte geldt voor iedereen. Het CDA 

wil niet alleen nog meer bijbouwen, het 

gaat ook om transformeren en inbreiden. 

We werken aan fijne en veilige buurten met 

een goede bereikbaarheid. Wonen en zorg 

kan voortaan makkelijker en dichtbij familie, 

want: hoe fijn is het om samen te zijn.

Onze verenigingen zijn onze trots. 

We hebben maar liefst 363 officieel 

geregistreerde verenigingen. Omgerekend 

is dit 8,3 vereniging per 1000 inwoners. 

Berkelland is hiermee een topper. 

Verenigingen verbinden mensen en 

doen zoveel meer. Het CDA wil het de 

verenigingen gemakkelijk maken.

Wij koesteren het vrijwilligerswerk. Zij 

zetten zich met hart en ziel in voor onze 

samenleving. Het CDA waardeert deze 

mensen en zullen vrijwilligersorganisaties 

blijven ondersteunen, zoals we al deden met 

de OZB-compensatie.

We werken aan een Berkelland die niet 

direct draait op ‘ieder voor zich’, ‘maar zij 

aan zij’. Nieuwkomers geven we snel een 

thuisgevoe. Cultuurverbindend en Dichtbij!

HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ IS ‘ONS THUUS!’
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• Betaalbare woningen, huur en koop, voor 
starters, gezinnen en senioren.

• Nieuwbouw transformatie/herbestem-
ming in onze grote kernen waar fijne 
buurten met groen, ruimte, vrijheid en 
een zorgzame mix van jong en oud het 
naoberschap verstevigt. 

• Het plaatsen van pre-mantelzorg-  
woningen vanaf de AOW leeftijd zonder  
indicatie.

• Meer woon- en zorgplekken in onze 
kernen.

• De gemeente neemt grondpositie in, 
geeft bouwkavels uit, maakt prestatie- 
afspraken met de woningcorporatie(s) en 
behoudt daarmee regie.

• Lage kaveluitgifteprijzen voor starters 
en het blijven uitvoeren van de 
starterslening. Stimuleren van CPO, 
waarvan we talloze voorbeelden hebben.

• Er wordt doorgegaan met slimme 
initiatieven op: bouwen voor de lokale 
behoefte. Maar instroom van buitenaf 
blijft natuurlijk welkom. De weg is 
omhoog.

• Zelfbewoningsplicht voor 
nieuwbouwwoningen. Koopwoningen 
behoren tot onze eigen jongeren en 
doorstromers!

• Binnen alle dorpen en kernen blijft   
minimaal een basisschool bestaan.

• Realisatie van meer Integrale Kind   
Centra (IKC); organisaties waarbij  
onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten 
worden samengevoegd.

• Een beter aanbod van muziekonderwijs 
op basisscholen, voor de doorstroom van 
jeugd naar onze muziekverenigingen. Dat 
zijn de cultuurbinders. Muziek maakt de 
mens slimmer en rijker.

• Voortgezet onderwijs, zoals het Assink 
Lyceum, Zone college en het Staring Col-
lege behouden, goed bereikbaar houden, 
en waar het kan uitbreiden.

CDA BERKELLAND WIL BOUWEN NAAR DE WENS VAN ONZE INWONERS: 

CDA BERKELLAND ZIET SCHOLEN ALS DE VERBINDER IN AL ONZE 
WIJKEN EN DORPEN:

KOPTITEL? HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ IS ‘ONS THUUS!’
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• Goede bereikbaarheid via Openbaar 
Vervoer (OV) of ZOOV, van en naar 
Enschede, Doetinchem, Zutphen en 
Deventer, zeker voor onze schoolgaande 
jeugd.

• Goede bereikbaarheid van onze 
bedrijventerreinen middels het OV.

• Het stimuleren van initiatieven als de 
Naoberbus en de Vlearmusbus. 

• Goede en veilige (snel)fietsverbindingen 
tussen de kernen. Zeker nu (sport-)
clubs meer buiten het dorp 
gaan samenwerken, zoals de 
voetbalverenigingen in Lochuizen en 
Rietmolen en in Haarlo, Geesteren, 
Gelselaar en Borculo.

• Overleg tussen gemeente en agrariërs 
over uitbreiding en/of herstel van het 
landschap, met focus op de gezamenlijke 
doelstelling; het behoud van het veran-
derde landschap, niet door handhaving 
maar op basis van vertrouwen.

• Actieve en sturende rol van gemeente 
in gebiedsprocessen, om het belang van 
het behoud van het coulisselandschap en 
onze inwoners te verbinden. 

• Verder invulling geven aan vormgeven 
groenonderhoud buurtbewoners. Meer 
sturen op richtinggevend kader in plaats 
van groenbestekken.  

• Voorkomen van droogte en oververhit-
ting, in overleg met het Waterschap.

• Een hanteerbare bomenverordening, 
zonder stempel op handhaving, maar een 
accent op jonge aanplant.

• Behoud van onze tradities en gebruiken 
met de daarbij behorende evenement-
en; De eigenheid en herkenbaarheid van 
onze kernen staat voorop! Kritisch kijken 
naar het evenementenbeleid en de APV.

• Een centrummanager voor Eibergen, 
Neede, Borculo en Ruurlo, als verbinder 
tussen ondernemers, evenementen, toer-
isme en cultuur.

• Inzetten van een evenementenmakelaar, 
met VOC-mentaliteit (Vergunnen, Onder-
steunen, Controleren). Onze 400 evene-
menten zijn goud waard!

• Verenigingen stimuleren om samen te 
werken, samenwerken maakt bestuurlijk 
sterker!

• Uitbreiding mogelijkheden dorpshuizen, 
denk bijvoorbeeld aan drankvergunning 
of verhuur.

CDA BERKELLAND WIL VOORZIEN IN DE VERVOERSBEHOEFTE:

CDA BERKELLAND WIL WERKEN AAN EEN MOOIE EN 
NATUURLIJKE OMGEVING:

CDA BERKELLAND GEEFT OM VERENIGINGEN, CULTUUR EN ERFGOED:

KOPTITEL? HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ IS ‘ONS THUUS!’
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• Meer en beter groen en groenonderhoud 
voor een betere uitstraling van wijken. 

• Wijkfonds waarbij inwoners zelf bepalen 
hoe ze hun wijk een ‘plus’ willen geven

• Centrumherinrichting als in Eibergen 
voortvarend afmaken in Neede, Borculo 
en Ruurlo. 

• Een gezond winkelbestand, met oog 
voor de lokale middenstand en ook 
parkeerruimte.

• Een ‘losser’ rooilijnbeleid voor onze 
detailhandel en horeca. Het goede 
gesprek centraal.

• Toerisme als kans voor Berkelland; elke 
kern heeft zijn eigen identiteit met zijn 
eigen specifieke en unieke kernmerken. 
Visie ontwikkelen op onze kernen. 
Wethouders gebiedsregisseurs maken, 
met meer gezicht.

• Waar mogelijk het versterken van 
toeristische voorzieningen, waaronder 
wandel- en fietsnetwerken in 
samenspraak met de Regio Achterhoek. 

• Het verder uitbreiden van onze 
succesvolle klompen- en kerkenpaden, 
denk hierbij aan het Reckense Markepad 
in het mooie buitengebied van Rekken. 

• Zorgen voor goede en veilige wegen. 
• Geen Noordtak van de Betuwelijn 

die onze buurtschappen en 
landschapswaarden raakt.

• Actief vergroten van bewustwording 
en weerbaarheid van inwoners en 
ondernemers, als vuist tegen de  
ondermijnende criminaliteit.

• Onze brandweervrijwilligers staan onder 
druk door bezuinigingen, minder en 
ouder materieel. Het korps moet vitaal en 
inzetbaar blijven. Daar lobbyen we direct 
voor. Onderzoek moet uitwijzen wat er in 
de toekomst nodig is.

• Voorliggende voorzieningen in wijken 
en kernen als ontmoetingsplek, waar 
van alles te doen is. Veel particuliere 
initiatieven vormen een mooi voorbeeld 
vanuit onze kernen: samen koken en 
eten, om inwoners uit hun isolement te 
halen en daarmee eenzaamheid tegen te 
gaan. 

• Voorliggende voorzieningen in 
kaart brengen en goede initiatieven 
delen. Nieuwe initiatieven en 
vrijwilligersprojecten ondersteunen. 
 

• Inzetten op samenwerking tussen 
verenigingen; een must voor de 
leefbaarheid van onze kernen en 
versterking van onze verenigingen. Mooi 
voorbeeld zijn de dorpscoöperaties die je 
in een aantal kernen ziet ontstaan.

• Bewonersinitiatieven en ‘meedoen’ van 
inwoners stimuleren middels ‘Berkelland 
Doet’. Hierbij kunnen buurtbewoners, 
middels een waarde cheque uitgegeven 
door de gemeente, een eigen initiatief 
starten of initiatieven van anderen 
steunen. 

CDA BERKELLAND ZET ZICH IN VOOR DE LEEFBAARHEID VAN 
WIJKEN EN KERNEN:

CDA BERKELLAND ZET ZICH IN VOOR DE LEEFBAARHEID VAN 
WIJKEN EN KERNEN:

HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ IS ‘ONS THUUS!’
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HET BERKELLANDSE CDA; 
ONDERNEMEND DICHTBIJ!

Berkelland kan, als het wil, gewoon ‘DE’ 

ondernemersgemeente worden. Er is veel 

ambitie bij onze ondernemers om te groeien. 

Laten we samenwerken. Het Berkellandse 

CDA rolt de groene loper uit voor alle 

ondernemers en hun (familie)bedrijven. We 

zijn super trots op jullie!

Werkgelegenheid draagt bij aan levensgeluk, 

sport, evenementen, cultuur, wonen, 

fijne buurten en groei van inwoners. De 

Berkellandse bedrijven staan midden in de 

samenleving.

Zo ook onze boerenbedrijven. Veel agrariërs 

hebben een familiebedrijf dat van generatie 

op generatie wordt doorgegeven. Er is 

bijna geen andere sector in Berkelland 

die de afgelopen jaren zoveel milieuwinst 

heeft geboekt door het terugdringen van 

de uitstoot en de ontwikkeling van nieuwe 

duurzame technieken. De boer werkt met 

liefde aan land, dieren en samen met de 

natuur. Hij gaat daar zorgvuldig mee om. 

Ons prachtige coulisselandschap wordt 

mede in stand gehouden door onze 

agrariërs. Een Berkelland zonder boeren is 

hetzelfde als het dempen van de Berkel.

CDA Berkelland wil meer aandacht voor 

de strategische waarde van een sterke 

agrarische sector in Berkelland. Onze 

boerenbedrijven zijn koploper op het gebied 

van innovatie en staan wereldwijd bekend 

om hun vooruitstrevende technologie. 

Haal je dat hier weg, dan krijg je het 

elders slechter terug. Met de groei van de 

wereldbevolking dragen deze bedrijven bij 

aan voedselzekerheid en veiligheid.

Wij kiezen voor een gezonde toekomst voor 

onze agrariërs. Ze willen zich best aanpassen 

aan nieuwe eisen, als de landelijke politiek 

maar perspectief en duidelijkheid biedt en 

niet steeds van kleur verschiet. Met hun 

vakmanschap en innovatie zetten onze 

agrariërs grote stappen op het gebied van 

verduurzaming. In een goede balans met de 

natuur, het landschap en de omgeving om 

hen heen. Wat onze agrariërs nodig hebben 

is ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke 

prijs voor hun producten. En een gemeente 

die ze helpt met pilots en vergunningen.

Het CDA staat naast al onze ondernemers 

om te stimuleren, te faciliteren en het samen 

te  doen!
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HET BERKELLANDSE CDA; 
ONDERNEMEND DICHTBIJ!

• Een ‘arbeidswervingsfonds’ waarmee 
bedrijven en instellingen worden 
ondersteund om nieuwe werknemers 
aan te trekken.

• Uitbreiding van de bedrijventerreinen 
met goede ontsluiting, inclusief de 
Laarberg.

• Invoeren van de “groene loper” aanpak 
en de (MKB) ondernemers-vriendelijkste 
gemeente van Gelderland zijn. 

• Het opstellen van een innovatieagenda 
samen met onze agrariërs om regionaal 
op te pakken. Onze agrariërs zijn 
innovatieve koplopers die kennis en 
kunde delen.

• Een nieuwe economische agenda met 
landelijke promotie van ondernemend 
Berkelland.

• De samenwerking in de Achterhoek 
oppakken om bedrijven in de 
duurzaamheidssector zich hier te laten 
vestigen.

• Gemeentelijke opdrachten worden zo 
veel mogelijk met lokale ondernemers 
uitgevoerd.

• Ook bij bedrijfsuitbreiding in het 
buitengebied kijken naar maatwerk. 

• Asbest eraf, zon erop! We willen 
een eenvoudiger regelgeving voor 
verwijderen asbest.

• Start-ups moeten overal kunnen 
beginnen, zoals in de vrijkomende 
agrarische bebouwingen.

• Meer investeren in de koppeling van 
onderwijs en bedrijfsleven. Een prachtig 
voorbeeld is het MaxX Onderwijs in 
Neede, waar nauw samengewerkt wordt 
met het bedrijfsleven.

CDA BERKELLAND WIL DE ONDERNEMERSAMBITIE ONDERSTEUNEN:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
ONDERNEMEND DICHTBIJ!

• Een beschermde status voor 
vitale landbouwgronden en 
ontwikkelmogelijkheden voor onze 
agrariërs. Duidelijkheid betekent in 
Berkelland snel voorlichting over de 
stikstofdeposities hier en de effecten 
op Ecologische Hoofdstructuur. Niet 
afpakken en onteigenen maar overleg en 
perspectief bieden!

• Voor agrarische bedrijven kortere ketens 
‘van het land naar het bord’ voor een 
eerlijke prijs, wanneer dat wordt gewenst. 

• Kinderen moeten het bedrijf van de 
ouders kunnen overnemen. Een ‘Jonge 
Boerenfonds’ voor het stimuleren 
van bedrijfsovername, een passende 
financiële vergoeding voor goede ideeën 
voor investeringen op het gebied van 
verduurzaming en circulariteit en budget 
voor coaching van jonge boeren.

• Meer ruimte in regelgeving voor een 
gemengd bedrijf. Het hebben van een 
neventak op het gebied van recreatie, 
toerisme of verkoop eigen producten 
moet makkelijker worden.

• Meer ruimte in het 
functieveranderingsbeleid om een 
boerenerf toekomstbestendig opnieuw 
in te richten. Een structurele coach voor 
boeren.

• Structureel budget voor vrijwillige 
kavelruil.

• Campagne “Trots op de boer”, denk 
aan familiebedrijf, voedsel, liefde voor 
dieren, natuur en landschap; bv. aan een 
“Dag van de boer Berkelland” of lokale 
voedselmarkt.

• Lokale maatwerkoplossingen voor 
agrariërs die stoppen, zoals het nieuwe 
Rood voor Rood, zonder te strakke 
richtlijnen voor plaats nieuwe woningen.

• Met gebiedsgerichte oplossingen een 
lange termijnperspectief bieden.

• Slapende vergunningen inzetten voor 
ontwikkelkansen operationele agrarische 
bedrijven.

• Bestemmingsplan buitengebied met 
voldoende ontwikkelruimte.

CDA BERKELLAND WIL EEN GEZONDE TOEKOMST VOOR ONZE BOEREN:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
ONDERNEMEND DICHTBIJ!

• We bouwen verder aan wat onze (voor)
ouders hebben opgebouwd en doen 
wat nu nodig is voor onze volgende 
generaties.

• Inwoners proactief bewust maken van 
het belang van besparen; alles wat 
bespaard wordt, hoeft niet te worden 
opgewekt. Inzet van coaches voor 
gedragsverandering, zoals we dat nu al 
doen.

• De mogelijkheid een scan (warmtefoto’s) 
te maken van woningen wordt verder 
uitgebreid met mogelijkheden voor 
subsidie ‘Verduurzaming’.

• Gebouw-gebonden financiering, voor 
huiseigenaren die geen financiële 
middelen hebben om hun huis te 
verduurzamen.  

• Stimuleren van groene tuinen en het 
aanplanten van singels en kijken hoe we 
meer water kunnen vasthouden.

• Bevorderen van circulair gebruik 
van het restproduct en kijken naar 
warmteterugwinning van het rioolwater. 
Hierin werken we nauw samen met het 
waterschap.  

• Het maximaal areaal voor zonneparken 
blijft 140 hectare. Zonnepanelen horen 
op (bedrijfs)daken, niet op duurzame 
landbouwgrond. Zonneparken in Hupsel 
en Zwolle willen we gerealiseerd zien op 
de Laarberg.

• Meer laadpalen voor elekrisch rijden en 
oplossingen voor tijdelijke problemen, 
zoals stroomkabels over de stoep. 

• Het Berkellandse CDA is geen 
voorstander van windmolens dichtbij 
kernen, zoals Windpark Avinkstuw bij 
Neede of ten oosten van Ruurlo en alleen 
windmolens met voldoende draagvlak 
onder inwoners en ruime participatie met 
omgeving.

• Gezondheid van onze inwoners gaat 
voor energietransitie. Wij willen geen 
ontwikkeling, zolang het RIVM geen 
duidelijkheid kan geven over de 
gezondheidsrisico’s.

• Opbrengsten van energie-opwekking 
moeten gedeeld worden met 
omwonenden.

• Binnen de Regionale Energietransitie 
(RES) zullen de gemeenten die nu nog 
achterblijven het eerst in beweging 
komen. Dat vindt het CDA solidair.

• Netwerkbeheerder Liander tot spoed 
manen om het energienetwerk versneld 
op orde te brengen, zodat meer gebruik 
gemaakt kan worden van zon op dak!

CDA BERKELLAND NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 
ENERGIETRANSITIE EN MILIEU:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ GEZOND!

Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die 

wordt geïnvesteerd in sport en bewegen 2,5 

euro oplevert. Winst voor de maatschappij! 

De kwaliteit van het leven wordt vergroot. 

Het CDA zet zich hier al jaren voor in. Wij 

willen sterke sportverenigingen met vele 

deskundige vrijwilligers en accommodaties 

die toekomstbestendig zijn. Plezier staat 

hierbij voorop!

In de afgelopen bestuursperiode heeft het 

CDA ingezet op Positieve Gezondheid, dit 

blijven wij doen. Hierbij wordt gezondheid 

niet meer gezien als de af- of aanwezigheid 

van ziekte, maar als het vermogen van 

mensen om met fysieke, emotionele en 

sociale levensuitdagingen om te gaan 

en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

De mens staat hierbij centraal en we 

benadrukken het ‘potentieel’, niet wat niet 

meer gaat.   

Voorkomen is beter dan genezen, daarom 

zet het CDA maximaal in op preventie. 

Een goede balans op aspecten als leefstijl, 

bewegen, zingeving, als ook sociaal, maakt 

gezonder. 

Het CDA wil voldoende beweegaanbieders 

en vitale sportaccommodaties, ook recreatief 

bewegen in de openbare ruimte dient 

gestimuleerd te worden. De vele vrijwilligers 

willen we ondersteunen en uitdagen, met 

name op gebied van slim samenwerken. 

Beweeg- en sportverenigingen zijn een 

belangrijke sociale ontmoetingsplaats.

We kijken niet alleen naar geld. Kwetsbaren 

moeten geholpen worden. Eenzaamheid 

past niet in een plattelandsgemeente als 

Berkelland. Van jong tot oud, we kijken naar 

iedereen om. Alle kinderen krijgen van het 

CDA dezelfde kansen.    

Waar en wanneer nodig, kunnen onze 

inwoners rekenen op passende zorg!
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HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ GEZOND!

• Sturen op grondbeginselen van Positieve 
Gezondheid: veerkracht, zeggenschap 
en eigen regie zijn uitgangspunten voor 
inrichtingen processen en opstellen 
beleid.

• Vanuit ambities lokaal preventiebeleid 
werken aan normaliseren en de-
medicaliseren. 

• De leefomgeving daagt uit tot bewegen, 
ontspannen, het bieden van inspiratie of 
anderszins zin geven.

• Goede toegankelijkheid van 
natuurgebieden om te sporten en te 
ontspannen.   

• Organiseren van thematafels ‘Gezonde 
leefstijl’ ingestoken vanuit Positieve 
Gezondheid en onder regie van de 
gemeente. Aan deze tafel maken 
inwoners samen professionals plan om in 
eigen omgeving een gezonde leefstijl te 
bevorderen. 

• Meer samenwerking lokaal en in de regio. 
Goede relaties met zorgaanbieders vanuit 
visie en koers die de afgelopen jaren is 
uitgezet. Dit betekent minder aanbieders, 
lokale aanbieders en inzet op relaties 
en samenwerking vanuit gedeelde visie 
(Positieve Gezondheid)

• Ondersteuning mantelzorgers blijft 
nodig, evenals respijtzorg om de 
mantelzorgers op adem te laten komen. 

• Onze Voormekaar-teams nog 
succesvoller maken. 

CDA BERKELLAND WIL MAXIMAAL INZETTEN OP PREVENTIE EN 
PASSENDE ZORG:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ GEZOND!

• Lokale initiatieven om samen te sporten, 
dingen te leren, samen te eten of hobby’s 
te delen stimuleren en ondersteunen we. 
Nabije inlooppunten zijn voorliggend en 
wenselijk. 

• Het Meedoen-arrangement versterken en 
verbreden vanuit de pilot die gestart is.

• Platform Financieel Gezond 
Berkelland zorgt voor korte lijnen en 
kan armoede bij de bron signaleren 
en aanpakken. Inwoners met een 
schuldhulpverleningstraject worden 
actief betrokken bij de Berkellandse 
samenleving en worden, indien mogelijk, 
begeleid naar werk.  

• Kom jij moeilijk aan werk of heb je een 
arbeidsbeperking dan doen we er samen 
alles aan om je aan het werk te krijgen.

• We luisteren naar de adviezen van PCOB 
en KBO voor het aangenaam ouder 
worden in Berkelland.

• Eenzaamheid mag niet bestaan in 
Berkelland. We kijken naar elkaar om.

• We helpen gezinnen die te kampen 
hebben met drugsproblematiek.

• De inzet van een Cultuurverbinder, 
voor het slaan van een brug tussen 
verschillende culturen. Een belangrijke 
eerste stap naar een succesvolle 
integratie van nieuwkomers in 
Berkelland.

• Scholen stimuleren en faciliteren 
om te komen tot ‘Gezonde Scholen’ 
in Berkelland, aanbieden van een 
schoollunch. 

• Jeugdhulp (VoorMekaar) dichtbij opvang 
en school. Zo houden deze betaalbaar.

• Bevorderen van de motorische 
vaardigheden van onze kinderen door 
inzet van periodieke screening en 
vervolgacties. 

• De bibliotheek behoudt haar 
basisfuncties en blijft gratis tot 14 jaar. 
Boekstart en Bieb in de school zijn mooie 
projecten voor kinderen en hun ouders. 

• Inzet op voorlichting over de gevaren van 
verslavende middelen in de breedste zin 
van het woord, met name voor jongeren

• Ontmoetingsplekken voor jongeren, 
naast Jimmy’s. Jimmy’s blijft een 
inlooppunt voor talentontwikkeling, hulp 
en ondersteuning. Ook als voorliggende 
voorziening.

• De financiële thuissituatie mag nooit 
een belemmering zijn om te sporten 
en bewegen. Het jeugdfonds sport- en 
cultuur blijven we daarom ruimhartig 
ondersteunen.

CDA BERKELLAND ZORGT VOOR ONZE GEZINNEN EN OUDEREN:

CDA BERKELLAND GEEFT OM DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN 
VAN ONZE JONGEREN:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ GEZOND!

• Aanleg van toegankelijke beweegtuinen 
in de openbare ruimte. 

• Een ‘verbindingsroute’ tussen 
beweegtuinen voor recreatief gebruik. 
Denk aan hardlopers en fietsers, maar 
ook aan vakantiegangers. 

• Een passende sportzaal voor elke kern, 
klein en groot!

• Investeren in functionele en duurzame 
sportaccommodaties, zowel binnen als 
buiten.

• Sportfederatie Berkelland als intermediair 
en verenigingsondersteuner.

• Combicoaches koppelen aan resultaten 
die we willen bereiken met onze 
inwoners. 

• Behoud van schoolzwemmen vanaf 
groep 4.

• Vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente en jaarlijkse gesprekken met 
verenigingen en organisaties ten behoeve 
van preventie en toekomstbestendigheid. 

• Berkelland Doet Mee; een vaste week in 
het jaar die binnen Berkelland geheel 
in het teken staat van sporten en 
gezondheid. Dit in samenwerking met 
onder meer de sportverenigingen en 
sportscholen.  

• Cool 2B Fit; kinderen van groep 6 doen 
mee aan fitheidstesten. Wanneer fitheid 
een onbezorgde en gezonde toekomst 
in de weg gaat staan, nodigen we in 
samenwerking met de GGD de kinderen 
uit voor Cool 2B Fit. Dit is een bewezen 
effectief traject voor langere termijn 
waarin veel aandacht is voor beweging en 
voeding. Zo werken we aan preventie van 
overgewicht.

• Werken aan toekomstbestendige 
verenigingen vanuit Open Club gedachte.

• Vitale Sportparken door ontwikkelen en 
anticiperen op toekomstige sporttrends, 
zoals bootcamp, padel, beachsporten, 
survival, etc.

• Praktische invulling van het Berkellands 
Sportakkoord, zodat verenigingen 
met gerust hart naar de toekomst 
kunnen kijken. Verenigingen moeten 
gecompenseerd worden voor hun 
maatschappelijke taken.

CDA BERKELLAND WIL EEN GOED SPORTKLIMAAT, VOOR 
IEDEREEN TOEGANKELIJK:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ GEZOND!

• Stimuleren van een gezonder aanbod in 
sportkantines (Gezonde Sportkantine), 
onderwijs/opvang en zorginstellingen. 
Met het gezonde aanbod in het 
bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis 
als goed voorbeeld. 

• Berkelland is een plattelandsgemeente; 
meer samenwerking tussen onze 
agrariërs en onderwijs/opvang. Lokaal 
geproduceerd voedsel dichterbij onze 
inwoners brengen.  

• Stimuleren van de aanleg van wijk- en 
schoolmoestuinen. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de wijkmoestuin De Berg 
en de schoolmoestuin van ’t Kisveld in 
Neede.  

• Terugdringen van voedselverspilling door 
afspraken te maken met ondernemers, 
voedselbanken en lokale afhaalpunten 
over producten.

CDA BERKELLAND GAAT VOOR GEZOND VOEDSEL, LOKAAL GEPRODUCEERD:
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HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ, MINDER REGELS

Het Berkellandse CDA wil inwoners en 

ondernemers met een initiatief sneller en 

beter van dienst zijn. We willen snellere 

besluitvorming met minder regels!

Op het gemeentehuis moeten 

organisatorische veranderingen worden 

doorgevoerd op het gebied van taken, 

structuur, technologie en processen. De 

omgevingswet per 1 juli 2022 vraagt dit 

ook van ons. De droom van de inwoner 

en ondernemer moet centraal staan en er 

moet anders gekeken worden naar regels. 

De houding is ‘ja!’ en we moeten groeien 

in omdenken wat betekent dat we denken 

in kansen! We besturen van ‘buiten’ naar 

‘binnen’.

De kloof tussen inwoners en politiek moet 

worden gedicht. Het CDA wil het anders 

doen. Niet als afzonderlijke fracties, coalitie 

of oppositie, maar als gemeenteraad 

van Berkelland. Het CDA neemt 

verantwoordelijkheid door te verbinden en 

zegt niet direct nee tegen een raadsakkoord. 

Alles met een juiste afspiegeling van wat de 

kiezer 16 maart bepaalt. 
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• Betrouwbare en dienstbare overheid 
door de relatie overheid en inwoner te 
verbeteren.

• Direct een ‘gelijke’ stem aan tafel voor 
inwoners en ondernemers door nieuw op 
te richten omgevingstafels. Het initiatief 
wordt besproken vanuit de gedachte om 
het mogelijk te maken. 

• Wij komen beloften en afspraken na 
en eerder genomen besluiten worden 
uitgevoerd. 

• We zorgen voor frisse, energieke, 
benaderbare en daadkrachtige 
wethouders.

• We werken goed samen binnen de 
Achterhoek en Twente en hebben invloed 
in Den Haag.

• Mochten er fouten worden gemaakt, dan 
herstellen we die.

• De Berkellandwijzer, de online plek voor 
inwoners voor vragen over bijvoorbeeld 
jeugd en gezin, geld, leren en sporten, 
moet beter, visueel aantrekkelijker en 
veel toegankelijker worden.  

• Procedures moeten korter, 
klantvriendelijker en passen bij de 
behoefte van onze inwoners en 
ondernemers. Standaard wettelijke 
termijnen zijn niet langer de norm. 

• Waar nodig investeren we in meer 
ambtenaren (vergunningen, bouwen).

• De rol van gebiedswethouder moet 
een verdiepingsslag krijgen en ingezet 
worden als ambassadeur en verbinder. 
Meer naar buiten in plaats van binnen. 

• Zo min mogelijk laten stijgen van de 
lokale belastingen zoals OZB, afvalstoffen- 
en rioolheffing. 

• Streven naar realistische reserves 
waardoor er geld vrijkomt om te 
investeren in de samenleving.

• Begrijpelijk maken op één pagina van de 
inkomsten en uitgaven van de gemeente, 
zodat iedereen het kan begrijpen. 

CDA BERKELLAND WIL BETROUWBAAR BESTUREN, SAMEN STA JE STERK:

CDA BERKELLAND WIL WERKEN AAN EEN DIENSTBARE GEMEENTE:

CDA BERKELLAND EN HELDER FINANCIEEL BELEID:

HET BERKELLANDSE CDA; 
DICHTBIJ, MINDER REGELS
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Realisatie 2018-2022
Centrumplannen in alle kernen 

Gemeentefinanciën in stabiel vaarwater 

Bouwen voor jong en oud (zorg) in alle kernen 

Integrale wijkaanpak Neede 

Woningsplitsing in de kern en buitengebied

OZB compensatie voor door vrijwilligers gerunde verenigingsaccommodaties

Sporttransformatiefonds voor toekomstbestendige verenigingen 

Aanpassen geurcirkels voor ontwikkelmogelijkheden buitengebied    

Compensatie maatwerk om staken varkensbedrijven mogelijk te maken

Zendmasten voor telefonie Noordijk, Geesteren, Gelselaar en Haarlo (in 
procedure)

Kavelruilproject agrariërs 

Plan vrijkomende agrarische bebouwing

Oproep tot stoppen met palen plaatsen in bermen

Asbestregelingen 

Ontwikkeling Wildbaan met bouw Staring

Plussenbeleid met veel ontwikkelmogelijkheden buitengebied

Acute stop op zonneparken (140 ha) 

Aanleg beweegtuinen in de openbare ruimte

HET BERKELLANDSE CDA:
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