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            Onze keuzes voor de gemeente Elburg 

 

 

Het CDA staat voor gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van gerechtigheid, 

tolerantie, gespreide verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die ons land 

hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities 

een houvast om op terug te vallen. Daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen 

en doorgeven in opvoeding en onderwijs. In de, door ons gewenste, sterke samenleving 

richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of 

andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke 

overheid en de markt zijn, in onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom!  

De gemeente Elburg is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin 

mensen samen leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen 

samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal – betrokken 

inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap 

vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen 

ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.  

In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen 

thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en 

verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als 

samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en omziet naar 

dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt 

overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld is. 

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven aan volgende generaties, 

vertalen we ook in een eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit 

de economische crisis die ook veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt 

heeft. In de eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen 

voor de lange termijn. Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart 

en het welzijn van de komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten 

investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei. Daarbij is het 

niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen. Burgerinitiatieven 

worden ondersteund, waarbij de gemeente een faciliterende rol op zich neemt. 

Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, 

nu en ook de komende generaties.  

Inleiding 
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 Ruimte aan de samenleving 

  

Waarden en traditie 
Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. 

Vriendelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over 

hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen 

belang vooropstellen: dat zijn waarden die in Nederland al 

generaties lang worden doorgegeven. Waarden en traditie 

helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige 

wereld. Het CDA koestert de waarden die vastigheid en 

richting geven en de tradities die onze samenleving bijeen 

helpen houden.  

Onze keuzes: 

• Geen bezuinigingen op muziek, cultuur en sport 

• Elburg blijft een zelfstandige gemeente 

• Blijvende steun voor maatschappelijke stage 
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            Onze keuzes voor de gemeente Elburg 

 
 

Iedere kern in de gemeente Elburg heeft een eigen karakter. Dat heeft te maken met de ligging 

van de kern, het landschap, de geschiedenis, inwoners, familiebedrijven, aanwezige kerken, 

etc. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de gemeente Elburg een eenheid is in 

verscheidenheid. Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, ’t Harde en Oostendorp kennen een eigen 

gevoel en dat is waardevol. Het is belangrijk in het bestuur van de gemeente die lokale 

eigenheid te waarderen en te versterken. 

Het CDA wil dat: 

● Mensen zich thuis voelen in de gemeente Elburg: een vertrouwde omgeving voor de 

eigen inwoners en een gastvrij welkom voor mensen die in de gemeente komen wonen.  

● De gemeente Elburg zelfstandig blijft en haar eigenheid behoudt. Samenwerken met 

Nunspeet, Oldebroek en Hattem juichen we toe als de dienstverlening beter wordt. 

Economisch horen we bij de Regio Zwolle.  

● Activiteiten uit de samenleving steun krijgen die de onderlinge binding en gezamenlijke 

cultuur en traditie versterken, zoals musea, oudheidkundige vereniging en 

evenementen.  

● Er niet wordt bezuinigd op muziek- en cultuuronderwijs. De aantrekkingskracht van de 

musea in Hanzestad Elburg en Legerplaats ‘t Harde wordt versterkt.  

● Plekken met historische waarde worden beschermd. Daarbij denken we aan de vesting 

en groene open ruimtes zoals de schootsvelden en landgoederen. Dit leggen we vast 

in een omgevingsplan. 

● Bibliotheken in elke kern van de gemeente Elburg met de tijd meegaan en ook in de 

toekomst plekken zijn waar lezen wordt gestimuleerd en mensen elkaar kunnen 

ontmoeten.  

 

 

 

De gemeente Elburg heeft veel in huis. Onze gemeente kent mooie plekken aan het water of 

in het bos, in de oude vesting of in kindvriendelijke woonwijken. We zijn er trots op dat onze 

gemeente er zo mooi uitziet. Er zijn evenementen en activiteiten, ondernemers bouwen 

bedrijven op en velen zijn lid van een club, vereniging of kerk. In al die vormen van samenleven 

is veiligheid een voorwaarde. Veiligheid is een basisbehoefte voor een samenleving, waarin 

mensen zich thuis en geborgen voelen.  

Het CDA wil dat: 

● Bestrijding van criminaliteit met een grote impact op het slachtoffer, zoals inbraken, 

hoge prioriteit heeft. De gemeente informeert inwoners over preventieve maatregelen.  

● Samen met de wijk- en dorpscomités kansen voor buurtpreventieteams, 

buurtbemiddeling of de inzet van sociale media (buurtapps) worden uitgedragen. 

● De wijkagent een centrale rol heeft. De samenwerking met jongerenwerkers van 

stichting Wiel (straathoekwerk) en handhavingsambtenaren van de gemeente is erg 

belangrijk.  

 

 

Lokale eigenheid 

Veiligheid in de buurt 
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 Ruimte aan de samenleving 

 

 

Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap 

centraal, de betrokkenheid van mensen bij hun stad, dorp, gezin, school, buurt, kerk, bedrijf of 

vereniging. Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Inspiratie 

daarvoor vindt het CDA in de bijbel, waarin staat dat geloof vooral zichtbaar is in de praktische 

aandacht en zorg voor de naaste. Dat betekent dat mensen tot bloei komen door 

verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen en om te zien naar elkaar.  

Het CDA wil dat: 

● Bestuurders, raadsleden en ambtenaren dichtbij mensen staan. Inwoners moeten zich 

kunnen herkennen in de samenstelling van het college van burgemeester en 

wethouders. Onze raadsleden spelen een actieve rol in de samenleving om te weten 

wat er leeft en wat de behoeften zijn. Ook themabijeenkomsten zijn een bruikbaar 

middel om de samenleving te betrekken bij actuele politieke discussies.  

● Wijk- en straatgericht wordt gewerkt. De wijk- en dorpscomités verbinden overheid en 

inwoners met elkaar. Beloon een initiatief op het niveau waarop het ontstaat: de straat, 

buurt of wijk.  

● Meer jonge mensen vrijwilligerswerk willen doen, zodat verenigingen en instellingen 

kunnen blijven bestaan. De maatschappelijke stage door jongeren wordt ondersteund 

met budget.  

● Jongeren weerbaar zijn en zich geaccepteerd weten in de Elburger samenleving, 

onafhankelijk van hun seksuele oriëntatie. De GGD richt zich op het versterken van de 

seksuele tolerantie. Slechts 5% van scholieren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar denkt 

dat homoseksuele jongeren op school tegen iedereen zouden kunnen zeggen dat ze 

homoseksueel zijn. 

● Nieuwe Nederlanders snel onze taal en gebruiken leren, om zo mee te doen in de 

lokale samenleving. Bij het verkrijgen van het Nederlanderschap is er een feestelijke 

ceremonie. 

 

 

 

De C van het CDA is te zien in het eerlijk en zorgvuldig beantwoorden van vragen van de 

samenleving, niet in het uitdragen van vooraf vastgestelde standpunten en normen. Het 

zoeken naar passende antwoorden wil het CDA doen door met aandacht te luisteren en te 

spreken vanuit het besef dat er ruimte is voor verschillende meningen. Een partij die rekening 

houdt met elk mens, omdat elk mens telt. Bijbelse waarden en democratische uitgangspunten 

zijn de pijlers van het CDA. 

Het CDA wil dat: 

● De zondag maatschappelijk herkenbaar blijft als een dag voor persoonlijke 

ontspanning, bezinning en ontmoeting.  

● Ondernemers in de vesting en aan de haven de ruimte krijgen in het zomerseizoen op 

zondagmiddag hun winkel te openen. Dit past bij de waarden van solidariteit en 

persoonlijke verantwoordelijkheid.  

  

Burgerschap 

Zondagsrust 
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            Onze keuzes voor de gemeente Elburg 

  

Sterke samenleving 
In de gemeente Elburg doen wij veel voor elkaar: 

boodschappen halen, opvang van kinderen of ‘gewoon’ 

even op de koffie. Deze voorbeelden van naastenliefde 

passen bij ons christelijk mensbeeld. Het gevoel van 

saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid is de 

basis voor onze samenleving. Deze basis wordt 

gevormd door de inwoners zelf. De lokale overheid 

neemt hierin een ondersteunende rol. Een sterke 

samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. 

Onze keuzes: 

• Winkelcentrum ’t Harde krijgt een ontmoetingsfunctie 

• Extra aandacht voor verkeersveiligheid bij scholen en 

maatschappelijke voorzieningen 

• Passend woningaanbod voor elke doelgroep 

 



 
 

 

 

 
7 

 Ruimte aan de samenleving 

 

 

Om die ruimte voor eigen keuzes te creëren, gelooft het CDA in een samenleving die centraal 

staat. In een samenleving als de Elburgse zijn inwoners in staat om met elkaar initiatieven te 

nemen. De gemeente moet daarbij niet strak aan eigen regels vasthouden, maar daagt de 

inwoners uit om met alternatieve en gedragen voorstellen te komen. Zo ontstaat er een 

samenwerking tussen de inwoners en de gemeente; een samenwerking die alleen kan slagen 

wanneer beide partijen elkaar weten te vinden. Het CDA staat voor een overheid die zo dicht 

mogelijk bij de samenleving staat en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. 

Het CDA wil dat: 

● Bij de lokale overheid niet de te volgen procedure centraal staat, maar het gevoel en 

de wens van de inwoners. Zo kan in gezamenlijkheid naar een oplossing worden 

gewerkt. Daarin is communicatie heel belangrijk. 

● De inwoners het recht krijgen om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen 

voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente. Duidelijkheid over 

reguliere procedures dient hierin als startpunt. 

● De gemeente blijft meebewegen met haar online dienstverlening, maar houdt ook vast 

aan persoonlijk contact. De klantenbalie in het gemeentehuis blijft bestaan. 

 

 

 

Zoals gezegd vindt het CDA het belangrijk dat de gemeente haar inwoners ruim baan geeft 

als zij met goede initiatieven komen. Om die initiatieven vervolgens mogelijk te maken, kan de 

gemeente ondersteuning bieden. Dit kan op financieel gebied, maar ook door los te laten daar 

waar het kan. Mensen en organisaties kunnen ontzettend veel en komen vaak met de beste 

oplossingen. Het CDA blijft werken aan een gemeente waar mensen gemotiveerd blijven om 

mee te doen aan de samenleving. Wanneer inwoners zich gehoord voelen en het idee hebben 

dat hun bijdrage van waarde is, draagt dat bij aan het in stand houden van die motivatie. 

Het CDA wil dat: 

● De gemeente lokale burgerinitiatieven ondersteunt door actief mee te denken over de 

realisatie van een initiatief. Waar de gemeente nodig is voor bijvoorbeeld een 

vergunning, verwacht het CDA inlevingsvermogen en creativiteit. Dit voorkomt onvrede 

en bespaart tijd en geld. 

● Het college van burgemeester en wethouders haar taken duidelijk verdeelt, zodat 

inwoners en organisaties weten bij wie ze terecht kunnen met specifieke vragen. 

● De gemeente duidelijk communiceert. Daarbij gaat het om vroegtijdig informeren van 

alle betrokkenen en hen gedurende het proces op de hoogte houden. Onrealistische 

verwachtingen moeten voorkomen worden, inwoners laten zich niet voor de gek 

houden.  

● De gemeente aandacht heeft voor inwoners die de opkomst van de online 

dienstverlening niet of nauwelijks kunnen bijbenen. Initiatieven die dit mogelijk maken 

moeten ondersteund worden. 

 

 

Samenlevingsgericht werken 

Initiatieven ondersteunen 
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            Onze keuzes voor de gemeente Elburg 

 

 

De verenigingen, sportclubs, culturele voorzieningen en kerken zijn belangrijke 

gemeenschappen waar de Elburgse samenleving haar samenhang aan ontleent. Vaak zien 

we dat deze vrijwilligers(organisaties) de verantwoording nemen voor diverse activiteiten 

binnen de gemeente: activiteiten waarmee Elburg op de kaart wordt gezet. Helaas is het voor 

verenigingen steeds lastiger om structureel mensen te binden. Door de juiste ondersteuning 

en randvoorwaarden kan de gemeente het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en leuker maken.  

Het CDA wil dat: 

● Onnodige regels geschrapt worden. Hierbij willen wij kritisch kijken naar de 

vergunningverlening: is het eisen van een bepaalde vergunning daadwerkelijk van 

toegevoegde waarde?  

● Verenigingen terug kunnen vallen op een gemeentelijk steunpunt. Binnen dit steunpunt 

worden specifieke opleidingen aangeboden, informeert de gemeente over bestaande 

voorzieningen (bijvoorbeeld een collectieve verzekering) en kunnen verenigingen 

gebruik maken van elkaars capaciteit (bijvoorbeeld het ‘uitlenen’ van 

verkeersregelaars). 

● Verenigingen gebruik kunnen maken van een duurzaamheidsfonds wanneer zij 

energiebesparende maatregelen willen treffen aan hun accommodatie.  

● Verenigingsgebouwen vrijgesteld worden van de OZB. 

 

 

 

De sportclubs vervullen een belangrijke rol binnen de kernen: het brengt mensen samen en 

maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden 

en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en wederzijds 

respect. Ook sport- en spelvoorzieningen in de buurt dragen bij aan preventieve 

gezondheidszorg en cohesie in de wijk. Inrichting van de openbare ruimte die recht doet aan 

de behoefte van de burger is ons streven. 

Het CDA wil dat: 

● Verenigingen ondersteuning krijgen bij nieuw- of verbouw wanneer zij zoeken naar 

combinatiemogelijkheden van sportclubs en/of zoeken naar combinaties tussen sport, 

cultuur, onderwijs en duurzaamheid.  

● De groene openbare ruimte aantrekkelijker wordt gemaakt voor bewegen en 

ontmoeting. Collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken dienen ondersteund 

te worden.  

● Voorzieningen in de buurt afgestemd worden op de behoefte van de bewoners. Om dit 

mogelijk te maken, wordt er mogelijk een tegenprestatie verwacht van de buurt 

(bijvoorbeeld het voorzien in het onderhouden van extra groen of speelvoorzieningen). 

● Maatschappelijke voorzieningen zoals Kulturhus ‘t Huiken en MFC Aperloo worden 

gedragen door de eigen samenleving. Dit komt tot uiting in de samenstelling van het 

bestuur.  

 

 

Verenigingen en vrijwilligers 

Bewegen voor leefbaarheid en welzijn 
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 Ruimte aan de samenleving 

 

 

Bereikbaarheid geeft mensen de mogelijkheid om fysiek in contact te treden. Goed openbaar 

vervoer geeft daar mede invulling aan. Naast dat een goede verbinding belangrijk is voor onze 

schoolgaande en werkende inwoners, maakt het de ouderen mobieler en verlaagt het de 

drempel voor mensen om elkaar te bezoeken. Hierdoor wordt bereikbaarheid niet alleen een 

ruimtelijk, maar ook sociaal vraagstuk. Die goede bereikbaarheid gaat hand in hand met 

passende maatregelen om de verkeersveiligheid te garanderen. Iedereen moet op een veilige 

manier op weg kunnen. 

Het CDA wil dat: 

● Buurten en landelijke gebieden goed bereikbaar blijven. Hierin is een belangrijke rol 

weggelegd voor de buurtbus.  

● Vrijwillige verkeersbrigadiers veilig hun taak bij scholen kunnen vervullen. 

● Rondom maatschappelijke voorzieningen (scholen, winkels, Kulturhus) extra aandacht 

is voor de verkeerssituatie. Denk hierbij aan snelheidsverlagende maatregelen, extra 

verlichting en goede parkeervoorzieningen.  

● Belangrijke wegen (Klokbekerweg, Nunspeterweg, Oostelijke rondweg) en 

oversteekplaatsen (vooral bij provinciale wegen in de kernen Doornspijk en ’t Harde) 

veilig zijn voor de schoolgaande jeugd.    

● Fietspaden binnen en tussen de kernen goed onderhouden zijn en passen bij het 

diverse gebruik. Mensen van alle leeftijden die willen fietsen, moeten dat op een veilige 

en goede manier kunnen doen. 

 

 

 

Het CDA vindt het belangrijk dat het woonbeleid is gericht op kwaliteit, duurzaamheid en 

maatwerk. Wensen van omwonenden en toekomstige bewoners moeten centraal staan. Het 

gaat dan over duurzame woningen, woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die 

bestendig zijn voor verschillende levensfasen.  

Het CDA wil dat: 

● Bij de opzet van wijken aandacht is voor levensloopbestendige woningen.  

● Er geïnvesteerd wordt in duurzame woningen. Bij voorkeur niet op individueel niveau, 

maar door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben.  

● Huurwoningen voor specifieke doelgroepen ook verhuurd worden aan die doelgroep. 

Het tekort aan sociale huurwoningen dient opgelost te worden. 

  

Bereikbaarheid 

Voldoende en betaalbare woningen 
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Familie en gezin 
Wij zien families als het fundament voor onze 

samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen 

en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen 

groeit op in een gezin en binnen een familie. De 

familie speelt een grote rol bij het overdragen 

van de normen en waarden van onze cultuur. Dat 

vinden wij belangrijk. Voor heel veel mensen is 

het eigen gezin en de familie waarvan we deel uit 

maken het belangrijkste in het leven. Het gezin is 

voor ons elke relatie waar mensen voor elkaar 

kiezen om samen door het leven te gaan, waar 

kinderen veilig op kunnen groeien en leren delen 

en samenleven met anderen. 

Onze keuzes: 

• Bovenbouw havo op het Van Kinsbergen College 

• Extra aandacht voor straathoekwerk 

• Financiële steun aan kansarme kinderen 
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 Ruimte aan de samenleving 

 

 

Het CDA wil dat: 

● De gemeente financiële steun blijft geven aan kansarme kinderen. Faciliteiten om 

armoede onder kinderen tegen te gaan, worden in een kindpakket samengevat zodat 

in een keer overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen aan kinderen. 

● Initiatieven gesteund worden waarbij ouders worden geconfronteerd met het gedrag 

van hun kinderen. We willen de aansprakelijkheid van ouders voor schade of 

vandalisme door minderjarige kinderen uitbreiden. 

● Straathoekwerk extra aandacht krijgt, zodat medewerkers de ruimte en het vertrouwen 

krijgen om hun werk uit te voeren en cliënten zich gehoord voelen.  

● In de gemeente een steunpunt is waar kinderen terecht kunnen bij problemen thuis, 

echtscheiding of op school, zodat je problemen in kaart krijgt maar ook heel dichtbij 

ondersteuning kan bieden.  

● Kinderen in veilige omgeving kunnen opgroeien. Bij kindvriendelijke buurten hoort een 

gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.  

● Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, 

speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen 

op medewerking van de gemeente (bijvoorbeeld Vossenakker en op ’t Harde). 

 

 

 

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in 

de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de 

kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. 

Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook 

op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. De school is vaak een van de eerste 

plekken waar een kind aanklopt voor hulp of de hulpvraag gesignaleerd wordt. Het is belangrijk 

dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk 

dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het 

welbevinden van het kind. Veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons 

niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te 

doen aan de maatschappij.  

Het CDA wil dat:  

● Er gelijke onderwijskansen zijn voor kinderen op alle scholen in de gemeente 

(waaronder ook bovenbouw havo-onderwijs op Van Kinsbergen College) mits de 

kwaliteit van onderwijs gewaarborgd is. 

● Bij leerlingenvervoer het belang van het kind voorop staat.  

● Schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk 

energieneutraal zijn.  

● De gemeente eraan bijdraagt dat – bijvoorbeeld tijdens de keukentafelgesprekken – 

scholen en instellingen elkaar weten te vinden. Wij bepleiten dat gemeente, 

jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van preventieprojecten.    

Kinderen 

Onderwijs 
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Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate 

zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. 

Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn 

tussen WMO en jeugdzorg. Vaak gaat maar de helft van alle verwijzingen naar jeugdhulp via 

de lokale toegang. Ook huisartsen, kinderartsen en voogdijinstellingen vormen een 

toegangspunt tot de jeugdzorg. Het is belangrijk om als gemeenten te investeren in de relaties 

met deze verwijzers om ook samen met hen te werken aan een transformatie van de 

jeugdzorg.  

Het CDA wil dat: 

● Er een betere overgang komt tussen de verschillende vormen van zorg en wil dat de 

gemeente jongeren en hun familie daarin aantoonbaar duidelijk en op tijd begeleiden. 

Het gezinsplan is daarbij uitgangspunt. 

● Huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen betrokken worden bij de versterking van 

lokale toegangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van 

de praktijkondersteuning van huisartsen, maar ook door versterking van samenwerking 

tussen huisartsen, CJG en sociale wijkteams. 

● Basisscholen en de wijkteams nauw samenwerken. Juist om de drempel voor ouders 

te verlagen. Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten of een spreekuur 

van het wijkteam op school.   
 

 

 

Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en 

ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden 

het onwenselijk dat de gemeente op zijn of haar stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat 

gemeenten een financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren 

dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 jaar worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ 

van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet.  

Het CDA wil dat: 

● De samenwerkende gemeenten sneller maatwerk leveren voor de juiste hulp voor het 

kind en daarbij onnodige bureaucratie terugdringen. 

● Er geen wachtlijsten in de jeugdzorg zijn. Elke zorginstelling geeft duidelijke informatie 

over de termijnen waarbinnen mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning.  

● Instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen verantwoordelijk zijn voor 

het opstellen van een individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor het moment dat een 

jongere meerderjarig wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt. 

 

 

 

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren 

jongeren dat sport of muziek leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de 

Samen met maatschappelijke organisaties 

Zorginstellingen 

Vrijwilligerswerk 
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handen uit de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), 

wellicht zelfs mee verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een 

terrein. Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan 

het tegengaan van overgewicht en sociale vaardigheden. Daarom vinden wij het belangrijk 

dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele 

vorming. Het is belangrijk dat geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen 

gaan met jongeren die specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg 

weten te vinden als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet 

pluis’ is. 

Het CDA wil dat: 

● De gemeente coaching inkoopt ten behoeve van jeugdtrainers zodat zij leren omgaan 

met jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben. Cursus voor leiding scouting en 

(sport)verenigingen aanbieden. 
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Zorg voor elkaar 
Het CDA streeft naar een samenleving waar 

mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen 

ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en 

eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een 

samenleving die een goede sociale 

verbondenheid kent met gebundelde inzet van 

vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in 

een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 

1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het 

nodig hebben worden ondersteund op een wijze 

die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we 

in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan 

vastleggen die maatschappelijke problemen niet 

écht gaan oplossen.  

Onze keuzes: 

• Inzetten op vroegsignalering eenzaamheid 

• Verkoop van drugs wordt hard aangepakt 

• Aanmoedigen initiatieven voor ontwikkeling 

digitale vaardigheden van burgers 
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Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste 

plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten 

van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De opgave voor 

de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor 

een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.  

Het CDA wil dat: 

● Sport- en schoolkantines gezonde producten aanbieden. Daarmee helpen 

sportvereniging of school mee de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of 

leerlingen te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen 

te gaan. Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk 

aan. 

● Project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) doorgang krijgt om overgewicht bij 

kinderen aan te pakken.  

● Drugsgebruik wordt ontmoedigd. Om overlast en een ongezonde levensstijl te 

voorkomen worden coffeeshops geweerd. Illegale handel van drugs en straatverkoop 

wordt hard aangepakt. 

● Alcoholpreventiebeleid wordt voortgezet waarbij in principe eigen verantwoordelijkheid 

(zelfregulering) van partners (zoals horeca, supermarkten, sportverenigingen etc.) 

voorop staat. De eigen verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen 

geldt ook voor ouders en scholen. De rol van de gemeente en hulpverlenende 

instanties is daarbij ondersteunend en initiërend van karakter. De gemeente houdt de 

regelgeving zo beperkt mogelijk. 

 

 

 

In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een 

aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg en de arbeidsmarkt, maar ook 

op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte (voor rolstoelen, rollators en 

scootmobiel). 

Het CDA wil dat: 

● Samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners een actieplan komt 

voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is. 

● Samen met ervaringsdeskundigen eenmaal per jaar naar drukbezochte plekken in de 

gemeente om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen.   
 

 

 

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch 

zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid 

of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen 

mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de wijkverpleegkundige moet bij het beoordelen over 

de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de 

Preventie 

Mensen met een beperking 

Mantelzorg 
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mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. Daarnaast moet de dagopvang en de 

respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem 

kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door 

individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Vanuit de WMO worden 

gemeenten verplicht gesteld om mantelzorgers actief te ondersteunen, te waarderen en 

tegelijkertijd met hen in gesprek te gaan.  

Het CDA wil dat: 

● Er in de gemeente een mantelzorgmakelaar komt die mantelzorgers gaat 

ondersteunen bij de regel en wetgeving en administratieve rompslomp.  

● Mantelzorgers binnen het huidige beleid beter worden geïnformeerd en gehoord, er 

meer persoonlijke benadering en maatwerk komt en de gemeente beter communiceert 

met de burgers over de mogelijkheden voor ondersteuning 

● De mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek 

heeft.   

● Mantelzorgers bijzondere aandacht krijgen. Mantelzorg is vaak geen keuze, maar pure 

noodzaak. De zorg houdt nooit op en de mantelzorger heeft nooit even vakantie. Het 

leggen van verbindingen tussen mantelzorgers en andere vrijwilligers kan 

mantelzorgers soms wat ontlasten. 

 

 

 

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën 

voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Door hun afnemende gezondheid 

en mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten, raken ouderen geïsoleerd 

en ligt eenzaamheid op de loer. De zorg en aandacht voor onze ouderen is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Goede 

ouderenzorg is voor ons een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle 

zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen 

voldoende aandacht is, ook voor gesprekken rond levensvragen en zingeving en het 

naderende levenseinde.  

Het CDA wil dat: 

● Eenzaamheid wordt onderkend door middel van voorlichting. De 

wijkontmoetingscentra bieden een plek om elkaar te ontmoeten. Goed voorbeeld is het 

initiatief van Jeanne d’Arc op ‘t Harde om op zondagmiddag mensen te verwelkomen 

voor ontmoeting en gezelligheid. 

● Het onderwerp eenzaamheid tijdens het keukentafelgesprek aan de orde komt.   

● Vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid 

zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele 

ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet. 

● De nieuwe lichting gepensioneerden actief bij de samenleving betrokken blijft. Wij 

willen dat de gemeente alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een 

informatiepakket aanbiedt met daarin de oproep hun talent en kennis in te zetten voor 

de gemeenschap.   

Eenzaamheid 
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De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.  Om goed 

voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met 

ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is voor de zorg van later. Een speerpunt 

daarbij is omgang met dementie. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat 

naar de zorg. Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om de 

geneeskundige en technologische vooruitgang goed te kunnen benutten, moet er 

geïnvesteerd worden in innovatie. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk 

blijven staan. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie 

in de zorg. 

Het CDA wil dat: 

● Mensen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Dit houdt niet in dat dit ook 

altijd het huis is waar ze nu wonen. 

● De preventieve huisbezoeken aan 75-plussers gehandhaafd blijven en dat onze 

voorzieningen (zoals de huisarts en het sociaal wijkteam) aansluiten bij de behoeften 

van ouderen. 

● Er ondersteuning komt voor ouderen om Digivaardig te worden. Dit kan door cursussen 

in bijvoorbeeld de bibliotheek in samenwerking met bijvoorbeeld de banken of de 

scholen. 

● De gemeente ervoor zorgt dat er voldoende woningen zijn waar ouderen naar toe 

kunnen verhuizen en nog prettig zelfstandig kunnen wonen, zodat ze kunnen wonen in 

de woning die past bij de wensen en levensfase. Het CDA wil  innovatieve woonvormen 

stimuleren zowel particulier als door de woningcorporaties. 

● De gemeente dementievriendelijk wordt, zodat dementerenden zo lang mogelijk 

kunnen meedoen in de samenleving. 

● De gemeente samen met instellingen de transformatie in de zorg stimuleert door een 

deel van het zorggeld te reserveren voor het op gang helpen van vernieuwende ideeën. 

Het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de 

gezondheidszorg (eHealth). Patiënten en cliënten zijn dankzij eHealth in staat om meer 

regie te nemen over hun zorg.   

 

 

 

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen 

meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid. Ook hier geldt 

dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is 

geboden. En voorkomen is beter dan genezen. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie 

over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen 

die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar meestal niet voor gekozen. Ze zitten in een 

stressvolle situatie die niemand wenst.  

Het CDA wil dat: 

● Projecten met vrijwilligers ingezet worden voor mensen die moeite hebben hun 

administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’.  

Ouderen 

Armoede 
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● Gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten 

ontstaan en mensen kunnen snel terecht met hun financiële zorgen. Als rekeningen 

niet meer worden betaald, komen gezinnen acuut in de problemen en blijven bedrijven 

met onbetaalde facturen zitten.  

● De gemeente verkent of zij namens kleine schuldeisers één grote schuldeiser kan 

worden. Hierdoor krijgen ondernemers wat hen toekomt en hebben mensen met 

schulden slechts met één partij te maken.  

● De gemeente maatschappelijke initiatieven ondersteunt voor armoedebestrijding 

(zoals van kerken of scholen). Dit kunnen we doen door subsidie te geven, maar ook 

door te zorgen voor huisvesting of praktische hulp te bieden.   

● Voedselbanken ondersteund worden. Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar 

moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente ondersteunt waar nodig bij 

het vinden van een geschikte accommodatie. Bezoekers van de voedselbank hebben 

vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen 

actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken 

van werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven. 
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Eerlijke economie 
Iedereen wil het liefst zelf in zijn of haar 

levensonderhoud kunnen voorzien. Het CDA 

streeft daarom naar een eerlijke economie. Dit 

betekent dat iedereen de kans krijgt met zijn of 

haar talenten een eigen inkomen te verwerven. En 

als dat niet lukt, is er een sociaal vangnet. Wil de 

lokale economie toekomst hebben, dan is het 

belangrijk te investeren in duurzaamheid en 

bereikbaarheid. De waarde van rentmeesterschap 

gaat volgens het CDA hand in hand met goed 

ondernemerschap.  

Onze keuzes: 

• Winkelcentrum ’t Harde krijgt prioriteit. Elburg blijft 

een levendige vesting 

• Geen nieuwe bedrijventerreinen 

• Inwoners krijgen hulp bij het veranderen van hun 

energiegebruik 
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Ondernemers zorgen voor banen, stageplaatsen, winkels, sponsoring van verenigingen, een 

verzorgd buitengebied, etc. Maar liefst 60% van de banen bij Elburger bedrijven wordt 

ingenomen door onze eigen inwoners. Als het de ondernemers in de gemeente Elburg goed 

gaat, gaat het ook veel Elburger werknemers goed. Sommige ondernemers hebben hier al 

sinds jaar en dag, van vader op zoon, hun bedrijf. Het CDA wil die bedrijven koesteren en 

nieuwe bedrijven de ruimte gunnen.  

Het CDA wil dat: 

● Lokaal sterke sectoren (agrarische sector, defensie, bouw, onderwijs en zorg) sterk 

blijven, recreatie en toerisme willen we laten groeien. In de agrarische sector liggen er 

kansen om de agrarische activiteiten te verbinden met recreatie (camping, 

streekproducten). 

● Werkgevers door de gemeente, het UWV en de Inclusief Groep optimaal worden 

ondersteund bij de vervulling van vacatures. Loonkostensubsidies worden 

vereenvoudigd. Met de beste begeleiding is de inschakeling van kwetsbare 

werkzoekenden voor de werkgever een goede keus. 

● Inwoners die bijstand ontvangen gestimuleerd worden een (tijdelijke) baan te vinden. 

Dat kan eerst een deeltijdbaan zijn. Het CDA wil maatwerk bieden, gericht op duurzame 

inzetbaarheid.  

● Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente worden begeleid 

naar een baan bij een regulier bedrijf. De gemeente zelf geeft het goede voorbeeld 

door ook deze mensen daar waar mogelijk een baan binnen de eigen organisatie te 

bieden. 

● Aansluiting op economische netwerken en innovatie in de Regio Zwolle wordt 

bevorderd. 

● Gastouders tegemoet worden gekomen in de leges voor het aanbieden van 

gastouderopvang.  

 

 

 

De gemeente Elburg kent een goed voorzieningenniveau. Een goed voorbeeld is het nieuwe 

winkelcentrum op ’t Harde. Daarnaast biedt de historische binnenstad met de haven een 

unieke omgeving om bezoekers van veraf en dichtbij een onvergetelijke ervaring te bezorgen. 

Het CDA wil een levendige vesting. Het vergt ondernemerschap van winkeliers, 

horecabedrijven én de gemeente om het toeristische profiel nog beter te benutten. Samen met 

de bewoners van de binnenstad moet er planmatig worden gewerkt aan een versterking van 

de economie in de vesting en de haven. Het CDA ziet kansen voor een toeristisch profiel 

gericht op families en gezinnen. 

Het CDA wil dat: 

● Winkels in de kernen floreren. Het winkelcentrum op ’t Harde heeft de hoogste prioriteit 

qua invulling van panden en kwaliteit van de openbare ruimte. Samen met De Vrijheid 

bieden beide winkelcentra een compleet aanbod aan inwoners om doelgericht te 

shoppen.  

Bedrijvigheid 

Stad en land 
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● De vesting, samen met de haven, een toeristische toplocatie wordt. Ondernemers, 

inwoners en gemeente werken samen aan een levendige vesting op basis van een 

samenhangend plan. Als de samenwerking niet van de grond komt, wordt een Bedrijfs 

Investerings Zone (BIZ) voorbereid. 

● Cultuur, geschiedenis en toerisme richtinggevend zijn voor de toekomst van de vesting 

en de haven. Daarvoor is het nodig te investeren in (fiets)bereikbaarheid, marketing en 

clustering van winkels. Ook op zondagmiddag mogen ondernemers in de vesting en 

haven in het zomerseizoen hun winkel openen.  

● Belangrijke evenementen met toeristische uitstraling en musea structureel subsidie 

krijgen. Bereikbaarheid van de vesting en de haven, zeker tijdens evenementen, mag 

niet worden beperkt. Daarom mogen er geen evenementen meer georganiseerd 

worden op parkeerplaatsen.  

 

 

 

Ondernemers zien kansen, nemen initiatief en komen met plannen. Het CDA wil ruimte geven 

aan nieuwe ontwikkelingen, bedrijvigheid en groei, vooral als lokale bedrijven hierin samen 

optrekken. Bijvoorbeeld rondom de verbetering van hun bedrijventerrein, herontwikkeling van 

hun gronden of panden of het vormen van een coöperatie rondom energie of stageplaatsen. 

Het uitgangspunt is dat collectieven van ondernemers door de gemeente positief worden 

ontvangen (‘ja, mits’).  

Het CDA wil dat: 

● Het toeristisch en recreatieve karakter van de haven wordt versterkt. Het initiatief 

daarvoor ligt bij de markt. Het CDA denkt in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. 

Door de beschikbaarheid van parkeerplaatsen aan de randen van de stad, groeit het 

autoverkeer op de havenkade niet verder. 

● Er geen nieuwe bedrijventerreinen bij komen. Voor de (her)vestiging van bedrijven is 

óf de vestiging op een bestaand terrein óf de vestiging in de regio een optie. De kwaliteit 

van bedrijventerrein Kruismaten verdient veel meer aandacht. Het gaat erom dat de 

gemeente samen met bedrijven op zoek gaat naar manieren om een kwaliteitsimpuls 

teweeg te brengen. 

● Er grenzen worden gesteld aan de groei van autobedrijven in de woonkernen. Gezien 

de overlast en uitstraling vraagt de situatie langs de Zuiderzeestraatweg aandacht. 

(Auto)bedrijven die willen groeien kunnen terecht op bedrijventerreinen.  

 

 

 

Zonder energie staat onze maatschappij stil. Energiegebruik gaat ons allemaal aan, want wij 

zijn de mensen die de energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, ons te verplaatsen 

en onze bedrijven te laten draaien. Daarin hebben we een eigen verantwoordelijkheid. Voor 

het CDA is rentmeesterschap daarin een kernbegrip. Het betekent dat we onze wereld op een 

goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.  

Het CDA wil dat: 

Ruimte geven 

Duurzaamheid 



 

 
22 

            Onze keuzes voor de gemeente Elburg 

● We stoppen met het uitputten van de aarde. Huishoudens en organisaties werken 

daarom samen aan het overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen en 

hergebruik van producten en grondstoffen. De overheid stimuleert die verandering, 

maar legt het niet van bovenaf op.  

● De gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. In 2025 wekt de gemeente zelf de energie 

op die nodig is voor haar eigen gebouwen en organisatie (energieneutraal).  

● Inwoners en bedrijven met goede informatie en financiële ondersteuning worden 

geholpen om hun energiegebruik te veranderen. Denk daarbij aan voorlichting via 

energiecoaches, subsidies en leningen. Isoleren van en het plaatsen van 

zonnepanelen op huurwoningen krijgen prioriteit.  

● Bij nieuwbouw 100%-duurzame woningen worden gebouwd. Het afkoppelen van 

aardgas wordt actief opgepakt, zeker bij nieuwbouwwijken.  

● Er op voorhand geen vormen van duurzame energie worden uitgesloten. Windenergie, 

zonne-energie, biomassa en aardwarmte zijn nodig. De komende jaren ligt de focus bij 

zonne-energie. 

● Het leggen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk wordt gemaakt bij het asbestvrij 

maken van daken (verplicht voor 2024).   

● De landelijke doelen voor restafval worden gehaald. In 2020 mag de hoeveelheid 

huishoudelijk restafval maximaal 100 kg per inwoner per jaar zijn, in 2025 30 kg per 

inwoner per jaar. De vervuiler betaalt en goed gedrag wordt beloond. Inwoners worden 

positief gestimuleerd afval te scheiden, zodat grondstoffen (groenafval, plastic, glas, 

papier) beter benut kunnen worden.  

 

 

 

De gemeente Elburg is goed bereikbaar via provinciale wegen, de A28, het station op ’t Harde, 

etc. Ook het fietspadennetwerk voorziet in een groeiende behoefte om de omgeving per 

(elektrische) fiets te verkennen. Vanwege het goede onderwijsaanbod lokaal en regionaal is 

de gemeente Elburg een aantrekkelijke plek om te wonen voor gezinnen. Goede 

bereikbaarheid via de fiets en het openbaar vervoer is daarom cruciaal. 

Het CDA wil dat: 

● Fietsen gestimuleerd wordt door de aanleg van doorfietsroutes, 

overstapmogelijkheden bij het station ’t Harde, etc. 

● Belangrijke scholieren- en studentenlijnen via het openbaar vervoer (trein en bus) in 

stand worden gehouden en waar mogelijk worden versterkt of uitgebreid (richting 

Dronten-Lelystad/Amsterdam).  

● De toekomst van de A28 een strategisch thema is in de regionale samenwerking. 

● Verkeers- en geluidhinder door de komst van Lelystad Airport en de Oostelijke rondweg 

in Nunspeet wordt tegengegaan. Geluidmetingen van het vliegverkeer van en naar 

Lelystad houden we ook na 2020 in stand.  

● De verkeersveiligheid in het buitengebied en op de Eperweg en Zuiderzeestraatweg 

verbetert. Het CDA focust daarbij op fiets- en voetgangersveiligheid, zeker ter hoogte 

van de scholen. 

● Elektrische mobiliteit wordt gestimuleerd (elektrische auto en e-bike). 

● Parkeren bij de winkelcentra gratis blijft. 

Mobiliteit 
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 Ruimte aan de samenleving 

 

 

Jaarlijks heeft de gemeente Elburg een begroting van € 50 miljoen. Het is belangrijk daar 

verstandig mee om te gaan. De gemeente is geen bank, het geld moet worden ingezet om 

maatschappelijk het welzijn te bevorderen.  

Het CDA wil dat: 

● Gemeenschapsgeld wordt gebruikt om een gemeente met sterke sociale 

voorzieningen te zijn. Bij het besteden van het geld, maakt het CDA een sociale keuze: 

bij ons wegen zorg, cultuur en economie zwaarder dan asfalt of gebouwen. 

● Als we geld te kort komen, ligt de oplossing niet in het verhogen van de gemeentelijke 

belastingen. Beter is zuinig te zijn en niet meer uit te geven dan nodig. 

● De gemeente bij de uitvoering van de taken die ze van de regering krijgt binnen de 

budgetten blijft die daarvoor zijn gegeven.  

● De kosten van gemeentelijke dienstverlening in eerste instantie bij de gebruiker gelegd 

worden. Kosten van vergunningen worden 100% aan de aanvrager doorberekend. 

Door efficiënt te werken zijn de kosten van vergunningen (leges) zo laag mogelijk. 

● Bij inkoop en aanbesteding door de gemeente zo veel mogelijk ondernemers uit de 

nabije regio uitgenodigd worden om offertes in te dienen. 

 

 

 

  

Gezonde gemeentefinanciën 
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            Onze keuzes voor de gemeente Elburg 

 

CDA Elburg 

Oostendorperstraatweg 16 

8081 RK Elburg 

 

secretaris@elburg.cda.nl 

cda.nl/elburg 

facebook.com/ElburgCDA 

twitter.com/cdaelburg 

 


