OPBRENGST CDA50
Op 26 oktober vond de Culemborgse CDA50 plaats. Tijdens deze
CDA50 waren 50 inwoners en organisaties gevraagd mee te denken
over het concept verkiezingsprogramma van het CDA Culemborg.
In gesprek gaan -en blijven- met stadsgenoten en organisaties
uit de stad is voor ons erg belangrijk. Het biedt de kans elkaar
beter te begrijpen. Met dit document willen wij laten zien hoe de
opgehaalde input een plek heeft gekregen in het programma.
Wij kregen de volgende zes aandachtspunten mee;
01. Culemborgers in verbinding

Deelnemers aan de CDA50 signaleren dat veel Culemborgers, jong en oud zich eenzaam voelen. De overheid
kan dit probleem niet oplossen, dat moeten we als Culemborgers zelf en met elkaar doen. Wel kan de overheid
welwillende Culemborgers helpen, verbinden en ondersteunen. Daarnaast kan zij faciliteren in toegankelijkheid,
(vindbaarheid van) voorzieningen, ontmoeting en versterking van de samenwerking tussen partijen. In het
omzien naar elkaar is extra aandacht nodig voor kwetsbare gezinnen, jongeren, ouderen, laaggeletterden,
mensen in armoede en Culemborgers met een beperking.

02. Meer Culemborgers in beweging.

Deelnemers zien graag dat iedere Culemborger de kans ziet en benut om te gaan sporten of bewegen en hier
plezier aan beleeft. Sport en onderwijs vormen volgens deelnemers een gouden combi voor preventief jeugden gezondheidsbeleid. Dit vraagt niet alleen om goede voorzieningen. Het vraagt ook om de domeinen sport,
welzijn, onderwijs en cultuur voor verschillende generaties beter met elkaar te verbinden. De gemeente kan hier
meer regie pakken en zorgen voor de nodige samenhang en verbinding.

03. Passende woonruimte voor Culemborgers.

Zonder huis geen thuis. Er zijn te weinig woningen in Culemborg. Voor ouderen, starters, maar ook voor
gezinnen is het lastig een passende huur- of koopwoning te vinden. Samen met partners als de woning
corporatie Kleurrijk Wonen is dan ook een ambitieus woonplan nodig. Daarbij zijn deelnemers bereid
opnieuw naar plekken te kijken die tot dusver niet tot ontwikkeling konden komen maar wel ruimte bieden.
Denk dan aan de Dr. Hockesingel, Hart van Voorkoop, het Veerweggebied. Het idee van nieuwe huisvesting van
het KWC in de spoorzone vinden deelnemers vanuit oogpunt van het GVVP gezien een hele goede keus.

04. In Culemborg hebben wij oog voor de toekomst.

We maken serieus werk van het Klimaatakkoord door een gerichte inzet op energiebesparing, energieopslag,
isoleren en zonnepanelen. Kleinschalig heeft de voorkeur boven grootschalig. Deelnemers van de CDA50
verwachten een duidelijk standpunt ten aanzien van een tweede windpark, vragen meer aandacht voor de ruil
en deeleconomie en zien graag dat Culemborg al zijn daken heeft voorzien van zonnepanelen.

05. Meer de samenwerking opzoeken, zowel binnen als buiten onze stadsgrenzen.

Er komen veel vraagstukken tegelijkertijd op ons af als gemeente. Soms zijn deze vraagstukken te groot om
alleen op te pakken. Daarom omarmen wij advies en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen uit de stad.
Lokaal bij de realisatie van openbare en voor iedereen toegankelijke toiletvoorzieningen bij winkelcentra.
Regionaal door samen op te trekken met partners in de regio waar dat in het belang van onze inwoners is.

06. Elke euro kan je maar één keer uitgeven.

Deelnemers spraken over zuinig beleid waarin wij niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is. Het gemeentelijk
huishoudboekje dient op orde te zijn. Geld is niet voor alles een oplossing. Zo ook voor de enorm gestegen
kosten in de jeugd- en WMO zorg, waar marktwerking vrij spel heeft gekregen. Deelnemers aan de CDA50 zijn
van mening dat voor sommige vormen van lichte zorg en huishoudelijke hulp inwoners naar draagkracht
kunnen meebetalen.
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