
EERLIJK, OPEN
EN VERBINDEND

Als lijsttrekker sta ik voor een 
Culemborg waarin we oog hebben 
voor elkaar, we zorgvuldig en 
afgewogen besluiten nemen en 
verschillen overbruggen in plaats 
van uitvergroten. Een Culemborg 
waarin we iedereen nodig hebben en 
de inzet van iedereen ertoe doet.

Corona heeft ons laten zien dat 
niemand leeft voor zichzelf. Het 
individu krijgt pas betekenis door 
de ander. Die saamhorigheid is mijn 
drijfveer om politiek actief te zijn. 

Marco van Zandwijk  | CDA lijst 5

Het CDA wil extra investeren in:
˅ Goede onderwijsvoorzieningen 
˅ Sporten en bewegen 
˅ Zelfgekozen mentor bij jeugdhulp
˅ Tegengaan laaggeletterdheid
˅ Gratis brenglocatie milieustraat
˅ Tegengaan verkeersoverlast
˅ Vergroening en biodiversiteit 
˅ Recreatieve voorzieningen
˅ Toegankelijk houden erfgoed

Dit wil het CDA betalen door:
˅ Effectievere inzet jeugdzorg
˅ Heroriëntatie parkeertarieven 
˅ Alternatieven voor cultuurfonds
˅ Besparing op kosten stadspromotie
˅ Stoppen met parkmanager
˅ Inkomensafhankelijk maken   
   huishoudelijke hulp
˅ Meer samenwerking 

Voor toelichting zie ons programma

INZET OP SPAARZAAMHEID EN SAMENWERKING

Meer lezen over onze kandidaten en standpunten?
 www.CDAculemborg.nl  of mail naar marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl 
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Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. 
Juist in deze onzekere tijden is het van belang een positief en 
realistisch perspectief te bieden. Dit door ruimte te geven waar 
dat kan. En de helpende hand te bieden waar dat echt nodig is. 

Met onze christendemocratische visie willen wij recht doen aan 
het DNA van onze stad. Divers in achtergrond en geboortegrond.

Het CDA in Culemborg kiest voor een stad waarin we zorg dragen voor elkaar. 
In een gemeente die voorlopig blijft groeien maar tegelijkertijd sterk vergrijst 
zetten wij in op gezinnen,  preventie, gezondheid, inclusie en het verbinden 
van generaties.  Wie echt hulp nodig heeft dient hierop te kunnen rekenen. 

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode extra in op: 
 + Betere zorg en ondersteuning probleemgezinnen 
 + Terugdringen laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede 
 + Meer Culemborgers in beweging door concretisering sportakkoord
 + Investeren in gezinnen en vrijwilligers (rond onderwijs, sport, ouderenzorg)

In Culemborg hebben wij oog voor de toekomst. We maken daarom serieus 
werk van het klimaatbeleid. We doen dit doordacht en weloverwogen. 
Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd.  
We behouden wat van waarde is en durven te vernieuwen waar nodig.
 
Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode extra in op:
 + Keuze windenergie passend bij Culemborgse maat en landelijke normen
 + Afschaffing betaling per lediging bij afvalinzameling door de Avri
 + Goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers (incl.  Vianense Poort)
 + Investeren in vergroening en concrete verduurzamingsprojecten

Culemborg is nooit af. Het CDA kiest voor een samenleving waarin plannen 
en ideeën door samenwerking een kans krijgen. Voor de uitdagingen op 
het gebied van woningbouw, duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing 
zoeken wij de samenwerking op met lokale en regionale partners. 
  
Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode extra in op:
 + Actieplan wonen met een focus op doorstroming
 + Focus op recreatieve voorzieningen en vitaal buitengebied
 + Behoud en versterken samenwerkingspotentieel voorzieningen
 + Investeren in cultureel erfgoed. Behoud waar kan, transformatie waar nodig

ZORGZAAM
Gezond en veilig samen leven in Culemborg

DUURZAAM
Klimaatbeleid passend bij Culemborgse maat

ONDERNEMEND
Behoud voorzieningen en prioriteit woningbouw


