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De eerste CDA Nieuwsbrief van 2021 ligt weer bij u op de ‘digitale mat’. We vieren de eerste 
verjaardag van onze digitale nieuwsbrief. De tijd vliegt… ook nu we in een tijd leven die 
buitengewoon is en tot begin vorig jaar niet voorstelbaar was.  
 
Leven met beperkingen 
Vorig jaar rond deze tijd ging het in het nieuws over het besmettelijke Wuhan-virus. Ver weg 
van hier. Ergens op een markt in China. Een jaar later staan de zaken er heel anders voor. 
Het land zit in een zware lockdown. Scholen zijn dicht, winkelstraten zijn leeg, het sociale 
leven wordt zwaar beperkt en nu geldt zelfs een avondklok. Dit alles om het uiterst 
besmettelijke coronavirus eronder te krijgen en geen Britse toestanden te laten ontstaan in 
de ziekenhuizen. Het is de keerzijde van de globalisering. 
 
Doen wat nodig is! Is het nodig wat we doen? 
Ons – inmiddels demissionaire – kabinet met Mark Rutte en Hugo de Jonge voorop, doen 
wat nodig is. Varend op de adviserende rol van het Outbreak Managementteam. Laverend 
tussen enerzijds besluiten nemen op basis van wetenschappelijke inzichten en het blijven 
behouden van maatschappelijk draagvlak voor de maatregelen anderzijds. Het is het wegen 
van verschillende belangen (waaronder zorg, onderwijs, sociaal, welzijn, economisch, 
financieel) tegenover het algemeen belang. Wat is dan juist, goed en nodig? Geen 
gemakkelijke rol. Wel een heel verantwoordelijke. Wetende dat de spanningen door het 
zware maatregelenpakket op (kunnen) lopen. Zowel binnenshuis als in de samenleving. Het 
is balanceren en ondertussen keuzes maken die ingrijpende gevolgen hebben. 
 
Behoefte aan perspectief 
Ondertussen merk ik ook dat we behoefte hebben aan perspectief. Ik wel in ieder geval. Een 
punt waar we naartoe kunnen leven: wanneer mogen we weer zonder beperkingen gaan en 
staan waar we willen? De grote vraag die vooralsnog niet te beantwoorden is. Maar waar we 
als sociale wezens wel behoefte aan hebben. We moeten ons proberen vast te houden aan 
het idee dat er naast een dal een piek ligt die we kunnen bereiken wanneer we samen de 
schouders eronder zetten. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Zie om naar elkaar. Steun 
elkaar. Het perspectief ís er. Er kómt een betere tijd aan. 
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In de gemeenteraadsvergadering van 7 januari 2021 kwam de verlenging van de 

bestuursovereenkomst inzake opvang asielzoekers aan de orde. Het gaat om een tweede 

periode van vijf jaar voor het AZC, van 2021 -2026. In de commissie Beleid Algemeen van 

november en december 2020 is indringend met het COA gesproken over een basisaantal 

van 500 en een ‘buffer’ van 300 bewoners. Het COA gaf aan de buffercapaciteit te willen 

inzetten als het nodig is. Maar wanneer is dat nodig? Op deze vraag formuleerden wij samen 

met de VVD en HA een antwoord, in de vorm van een amendement. Daarnaast dienden wij 

een motie in om de woningopgave voor Harderwijk voor statushouders te halveren.  

 

Samenvatting 

In verschillende commissievergaderingen is de bestuursovereenkomst met het oog op de 

nieuwe periode van vijf jaar besproken. De verlenging op zich was en is geen issue, we 

nemen onze verantwoordelijkheid. Dat staat buiten kijf. 

Ook zijn we het eens over de basiscapaciteit van 500 bewoners. Het gesprek spitste zich toe 

op de criteria om de ‘buffer’ van 300 in te zetten. Het COA bleef daarover heel vaag, terwijl 

het CDA en ook de VVD daar duidelijkheid over wilden hebben. Daarom hebben we ervoor 

gekozen om samen met de VVD en HA een amendement in te dienen. Omdat dit 

amendement werd aangenomen, zal het College in overleg moeten gaan met het COA om 

de ruimte in de bestuursovereenkomst te zoeken. 

Bovendien dienden wij een motie in om Harderwijk vanwege onze inzet voor de 

vluchtelingen voor de periode van tien jaar te ontzien als het gaat om de woningopgave voor 

statushouders. Deze motie haalde het niet. 

 

Amendement 

Het amendement beoogde duidelijkheid te creëren omtrent de criteria van de buffercapaciteit 

van 300 bewoners. Onze pogingen om in de commissievergaderingen tot afspraken 

daarover te komen met het COA waren op niets uitgelopen. Het COA wilde geen van onze 

voorstellen overnemen. Dan is een amendement het geëigende middel van de raad om een 

wijziging aan te brengen in het raadsbesluit. Het bevatte drie criteria voor het inzetten van de 

buffer, nl. de landelijke instroom moet boven 35.000 vluchtelingen komen, 65% gezinnen in 

de buffer en geen overlastgevende asielzoekers (lees: Veilige Landers).  

 

Onderhandeling 

Omdat dit amendement een meerderheid kreeg, kan het College dit amendement niet naast 

zich neer leggen. Het COA heeft eerder aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met 

bijvoorbeeld een percentage gezinnen en het is de vraag of zij het aantal van 35.000 
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landelijke instroom als criterium wil accepteren. Daarover zal dus het gesprek door de 

portefeuillehouder, de burgemeester, met het COA gevoerd moeten worden. Over de 

uitkomst van het gesprek zal de portefeuillehouder de Raad moeten informeren.  

 

Verantwoordelijkheid 

Zoals gezegd willen wij als CDA onze verantwoordelijkheid nemen voor de vluchtelingen die 

in ons land een veilig heenkomen zoeken. Dit hebben we vijf jaar gedaan en we zijn bereid 

dat nog eens vijf jaar te doen. Deze mensen hebben onze steun en onze solidariteit hard 

nodig. In het amendement roepen we andere gemeenten ook op hun verantwoordelijkheid te 

nemen. Sommige gemeenten stoppen na vijf jaar namelijk met de opvang en andere 

gemeenten beginnen er niet eens aan.  

Vanuit deze verantwoordelijkheid van andere gemeenten hebben wij als CDA ook een motie 

ingediend. 

 

Motie 

Omdat Harderwijk ervoor kiest voor een periode van tien jaar vluchtelingen op te vangen, 

wat heel wat vergt van onze inwoners en ondernemers, vinden wij het als CDA dan ook te 

billijken dat vanuit het ministerie aan Harderwijk een handreiking wordt gedaan m.b.t. de 

woningopgave die wij als stad hebben voor de statushouders. M.a.w. vanwege onze inzet en 

bijdrage bij de opvang van vluchtelingen vinden we dat andere gemeenten, die geen opvang 

bieden, wat meer zouden kunnen doen m.b.t. de huisvesting van statushouders en zou 

Harderwijk daarin enigszins ontzien kunnen worden door de woningopgave van 

statushouders voor Harderwijk te halveren voor de duur van de bestuursovereenkomst (2021 

– 2026). Deze motie werd door het College omarmd. Ook het College, dat zich bewust is van 

de grote en verantwoordelijke taak die de stad bij de opvang in het AZC op zich neemt, vindt 

het te verantwoorden dat de huisvestingsopdracht voor statushouders tijdelijk kleiner wordt.  

 

Geen meerderheid 

Echter, onze motie werd niet gesteund door de andere partijen van de Raad, behalve door 

de PvdA. 

Dit terwijl woningnood een steeds groter probleem is en het einde daarvan nog niet in zicht 

is. Met alle berichten in de media daarover zal het laatste woord daar niet over gesproken 

zijn en zou deze motie zomaar in de toekomst nog van waarde kunnen zijn. 
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“Zorg voor een helder en consequent profiel op bij voorkeur 3 thema’s die van het CDA zijn. 
Besteed hier onevenredig meer tijd aan dan alle andere politieke onderwerpen. Zowel in 
politieke aandacht, als communicatie, als de verbinding met één of meer fractieleden. Doe 
dat vanaf heden, maar intensiveer dit vanaf het voorjaar van 2021. Durf minder belangrijke 
zaken te laten liggen! Vermijd prominente stappen op controversiële onderwerpen die niet bij 
de 3 thema’s behoren in het bijzonder in het laatste jaar. Stuur daarom ook op de politieke 
agenda van de komende jaren.” 
 
Een gedragen verhaal als basis 
Na het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het daaropvolgende 
evaluatierapport was bovenstaand één van de aanbevelingen die er gedaan werd naar 
bestuur en fractie. Met deze aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan. Een proces waar we 
de tijd voor hebben genomen om zo tot een goed verhaal te komen. Voor dit lokale verhaal 
hebben we gesprekken gevoerd met leden en mensen van buiten het CDA. Het is daarmee 
ook een gedragen verhaal. Een verhaal dat vertelt wie we zijn, waar we vandaan komen en 
waar we naar toe willen. Het verhaal zal de aankomende tijd voorzien worden van verdere 
concrete speerpunten om het zo nog meer te laten leven. Tevens zal ons lokale verhaal als 
basis dienen voor het nog te schrijven verkiezingsprogramma.  
 
Samen, dichtbij en veilig 
In het kort willen we samen met onze inwoners ervoor zorgen dat Harderwijk een fijne 
gemeente is om in te leven, te werken en te recreëren. Dit doen we door dichtbij de mensen 
te staan en ons oor te luister te leggen en ons in te zetten voor hun veiligheid, zodat iedere 
Harderwijker zich thuis voelt en daardoor kan en mag zijn wie hij/zij is.  
 
Met veel zin en volle energie er tegenaan! 
Ik heb er enorm veel zin in om samen met de fractie en het bestuur en hopelijk ook uw steun 
het CDA de aankomende tijd nog meer op de kaart te zetten! 
 
Het verhaal van het CDA vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Veel leesplezier! En mocht u nog ideeën, opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding 
van het verhaal. Schroom dan niet om met mij contact op te nemen. Uw mening telt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilco Mazier 
w.mazier@harderwijk.nl 
06-26322163 

mailto:w.mazier@harderwijk.nl
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In 2020 hebben we meerdere nieuwe CDA leden mogen verwelkomen. In een serie 

interviews laten we u nadere kennis met hen maken. Na het eerste interview van Rob met 

Marianne Volaart nu een kennismaking door Cor Jan met Maurice de Paauw. 

 

Leuk om nader kennis met je maken. Wat is je band met Harderwijk? 

Ik ben geboren in Oosterhout (NB) en woon sinds 2008 in Harderwijk. Mijn ouders zijn echte 

Harderwiekers en ik inmiddels ook. 

Mijn opa heeft zich jaren actief ingezet voor het CDA en heeft veel betekend voor de 

gemeente Harderwijk. Ik zie het als een uitdaging en kans om als CDA lid waardevol te zijn.   

Harderwijk is een fijne stad om in te wonen. Het is centraal gelegen en heeft alle 

voorzieningen.  

Momenteel studeer ik International Business & Languages op Windesheim in Zwolle. 

Ondanks mijn internationale studie zou ik het liefst in Harderwijk willen blijven wonen.  

  

Ik begreep van Wilco Mazier dat jullie familie zijn. Heeft hij je lid gemaakt? 

Ja dat klopt. Wilco heeft mij gevraagd of ik geïnteresseerd was in de politiek en of ik mij 

actief wilde inzetten voor het CDA. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Ik zie er naar 

uit om dit te gaan doen. 

Mijn interesse in de politiek bestaat echter al langer en het CDA is echt een partij die mij 

past. Dat heeft te maken met de normen en waarden waarmee je bent opgegroeid en mijn 

eigen principes. 

Het CDA is een mooie middenpartij die het gesprek met mensen aangaat en oplossingen 

voor problemen zoekt zoals bijvoorbeeld de overlast rond het AZC. Ik heb bewondering hoe 

Peter Sels dat heeft opgepakt en de overlast is verminderd. De politiek is dan niet alleen 

mooie woorden, maar ook concrete acties. 

 

Je leeftijd valt nog ruim binnen de CDJA doelgroep. Heb je daar al contact mee? 

Afgelopen jaar zijn nog twee jongeren uit Harderwijk CDA-lid geworden; Joshua en Marvin. 

Ik ga binnenkort met hen afspreken. Met het CDJA Ermelo heb ik al wel contact gehad. Het 

lijkt me leuk weer een CDJA-groep te starten in Harderwijk en deze verder uit te bouwen om 

ook zo het CDJA in Harderwijk op de kaart te zetten.  
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Dit jaar kun je voor het eerste stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen. Wat 

verwacht je daarvan? 

De eerste keer stemmen was voor mij in 2018 voor de gemeenteraad. Ik sprak toen al met 

klasgenoten over de politiek, maar de meesten van hen interesseerde het niet zo. Toch heb 

ik ze aangespoord om te gaan stemmen.  

Voor deze verkiezingen heb ik veel vertrouwen in een goede uitslag voor het CDA. Wopke 

Hoekstra is een uitstekende lijsttrekker. Hij straalt veel vertrouwen uit. Dat uiteindelijk Hugo 

de Jonge zich terug heeft getrokken, is begrijpelijk maar wel jammer. De Corona pandemie 

vraagt zoveel tijd en energie. Dat is niet te combineren met een lijsttrekkersrol. Charisma had 

hij zeker. 

 

Heb je iets dat je zou willen veranderen in Harderwijk? 

Harderwijk heeft heel veel mooie evenementen, maar ik vind het jammer dat de 

Veteranendag niet meer bestaat. Het verbond zowel Harderwijk met de regio als jong met 

oud. Het is goed om het oorlogsverleden te blijven herdenken. 

 

Tot slot; heb je een leuke hobby? 

Mijn grote passie is mijn Fiat 500 oldtimer uit 1964. Daar ga ik veel mee op pad en ik doe 

mee aan evenementen van de Fiat500 club; zowel eendaagse als weekenden weg. Ik 

probeer mijn autootje zo goed mogelijk te onderhouden en de originaliteit zoveel mogelijk te 

behouden.   
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De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijken nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn 
al in volle gang. In de vorige nieuwsbrief deden we iedereen een uitnodiging om mee te 
doen. Het is belangrijk dat onze leden het gezicht van de campagne vormen.  
 
Als bestuur hebben we een voorstel geschreven voor de samenstelling van drie commissies. 
Eén voor het verkiezingsprogramma, de lijst met kandidaten (kieslijst) en de campagne. Als 
bestuur zijn we nu aan zet om dit goed af te stemmen met de fractie. Bij het samenstellen 
van de commissies zoeken we naar een goede vertegenwoordiging van jong en oud, van 
bekende lokale gezichten en mensen met specifieke talenten en kennis. Op de 
voorjaarsvergadering zullen we hierover meer vertellen. 
 
Als bestuur en fractie vinden we het belangrijk om niet alleen van ons te laten horen als we 
stemmen nodig hebben. In deze moeilijke tijd is de zorg voor elkaar, solidariteit en 
betrokkenheid bij elkaar de basis om samen verder te komen. Iedereen heeft dit de 
afgelopen maand december kunnen zien met de kerstkaartenactie en een mooie advertentie 
in de krant.   
 
Ook het gewone bestuurswerk gaat door. We hebben gesprekken met zittende leden die niet 
tevreden zijn met de (landelijke) koers van de partij. We proberen nieuwe mensen te 
enthousiasmeren om lid te worden en mee te doen. We hebben er vertrouwen in; we gaan er 
een mooi jaar van maken.  
 
 

Het bestuur kunt u bereiken via onze secretaris Cor Jan Korevaar 
secretaris.cdaharderwijk@gmail.com  
Dassenbergerhout 27 
3845 HG Harderwijk 
 

mailto:secretaris.cdaharderwijk@gmail.com
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Het verhaal van het CDA Harderwijk-Hierden 
De mooie, historische Hanzestad Harderwijk en het eveneens oude, lommerrijke maar 
levendige dorp Hierden vormen samen de gemeente Harderwijk-Hierden. Een gemeente 
waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Prachtig gelegen tussen het water 
en het bos.  
 
De historie van Harderwijk voert ver terug, tot diep in de middeleeuwen. Die rijke 
geschiedenis en onze tradities vertellen ons waar we vandaan komen en wie we zijn. Daar 
zijn we trots op. Harderwijk heeft karakter en is een aangename plek om te wonen en te 
verblijven: enerzijds heeft het de voorzieningen en de allure van een oude, welvarende 
vestingstad en anderzijds geeft het de bewoners en bezoekers een fijn, geborgen, dorps 
gevoel. Nieuwe inwoners voelen zich welkom, worden gemakkelijk opgenomen en voelen 
zich snel thuis. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Harderwijk heeft als haven- en 
handelsstad altijd opengestaan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is iets wat we als CDA 
graag blijven stimuleren. 
  

We hebben ambities én maken die ook waar 
We doen als CDA wat nodig is om Harderwijk en Hierden niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst een plek te laten zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De afgelopen 
jaren hebben we, als collegepartij, veel moois kunnen realiseren voor onze gemeente. Van 
belangrijke, beeldbepalende initiatieven als de renovatie van het Oude Stadhuis en de 
aanleg van de Wijde Wellen - belangrijk voor onze inwoners én bezoekers - tot het realiseren 
van schoolfruit voor onze jongste inwoners. Heel concrete resultaten dus. We besturen onze 
gemeente met oog voor de noden van nu en die van volgende generaties. De zorg voor onze 
inwoners is goed geregeld en de gemeentelijke financiën zijn gezond en toekomstbestendig. 
Hierdoor hebben we, structureel, bijna de laagste woonlasten in Nederland. En ook de 
woningmarkt in onze gemeente heeft volop onze aandacht, zodat er voor alle generaties 
voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn en blijven.  
 
Wij zijn geen partij die van bovenaf van alles wil opleggen. We nemen graag onze 
verantwoordelijkheid, maar handelen vanuit de overtuiging dat de grootste veranderkracht 
toch echt in de samenleving zelf zit. Vanuit die insteek, de blik naar buiten gericht, en onze 
kernwaarden werken wij aan de voortdurende verbetering van het leven in onze stad en ons 
dorp. We zijn er altijd op gericht om ideeën om te zetten in resultaten die effect hebben en 
zichtbaar zijn. Zodat onze inwoners met trots wandelen, fietsen, rijden, skaten, joggen door 
onze toegankelijke stad, door onze prettige, veilige wijken, over de boulevard en in het bos.   
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De kracht van de samenleving 
Het CDA vindt het belangrijk dat ieder mens verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar 
eigen leven en tegelijk omziet naar de ander die worstelt of moeite heeft zich staande te 
houden. Samen vormen we namelijk één gemeenschap. Met elkaar, jong en oud, geven we 
betekenis aan de samenleving. Die gemeenschapszin leeft volop in onze gemeente en die 
willen we als CDA dan ook graag ondersteunen. 
 
Onze CDA-afdeling is geworteld in de Harderwijkse en Hierdense samenleving. Onze leden, 
bestuursleden en politici komen uit alle delen van de gemeente. We vinden het essentieel te 
weten welke ontwikkelingen er in onze gemeente spelen, wat mensen belangrijk vinden en 
daar recht aan doen. Dat vraagt om een open blik, een luisterend oor, maar ook een scherpe 
koers van ons als partij. En dat vraagt om duidelijke keuzes. Het CDA wil die keuzes maken 
en die koers varen. Niet vanuit de idee dat de samenleving maakbaar en volledig 
beheersbaar is, maar wel door altijd een wenkend perspectief te bieden. Door mensen met 
goede ideeën te helpen. Door problemen gezamenlijk met maatschappelijke organisaties, 
verenigingen, kerken en bewoners aan te pakken. Vanuit een heldere visie die hierop 
aansluit: door altijd oog te hebben voor en volop ruimte te bieden aan de kracht van de 
samenleving.  
 

Verbinding, samenhang en gemeenschapszin 
De samenleving is steeds complexer geworden. Ook in Harderwijk. Mensen trekken zich 
vaker terug op hun eigen terrein. Toch blijft er tegelijk grote behoefte aan verbinding, aan 
samenhang, aan gemeenschapszin. Mensen willen graag ergens bij horen, onderdeel van 
een groter geheel zijn. Vanuit onze christendemocratische maatschappijvisie vinden we het 
van belang om daar vorm en inhoud aan te geven met elkaar, zodat we omzien naar elkaar 
en er zijn voor anderen. Daarom is aandacht en waardering voor de tomeloze inzet van 
vrijwilligers en mantelzorgers zo belangrijk. En daarom zetten we in op ‘één gezin, één plan’ 
en op aandacht voor de schuldhulpverlening. 
  

Gelijke kansen voor iedereen 
Niet iedereen in onze samenleving heeft dezelfde kansen. Veel mensen zijn in staat hun 
eigen leven in onze vaak complexe wereld vorm en inhoud te geven, anderen worstelen 
daarmee. Zij hebben moeite om zich staande te houden, als mens. Als het niet lukt of even 
tegenzit in het leven, dan hebben juist deze mensen een steuntje in de rug nodig, een 
helpende hand of een goed advies. Om op weg geholpen te worden, begeleid te worden, om 
het daarna (weer) zelf te kunnen.   
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Vanuit het CDA staan we ervoor dat ieder mens gelijkwaardig is, ongeacht afkomst, gender, 
geaardheid, leeftijd, etc. Dat betekent ook dat ieder mens zich optimaal moet kunnen 
ontwikkelen. Vooral jongeren hebben het moeilijk. De jeugdwerkloosheid groeit en er is een 
groot tekort aan (starters)woningen, waardoor veel jongeren te lang op een woning moeten 
wachten. Daarom is uitbreiding van het woningaanbod en inbreiding van woningbouw van 
belang.  
 
Daarnaast investeren wij, vanuit onze overtuiging dat ieder mens van waarde is, ook volop in 
de rolstoeltoegankelijkheid van onze gemeente en zijn wij regenbooggemeente. 

 
Veiligheid is een basisbehoefte 
De wereld waar wij in leven wordt steeds complexer. We zien tegelijk het vertrouwen in 
overheden en instanties bij veel mensen afnemen. Tel daar de ingrijpende coronapandemie 
bij op en het is goed voorstelbaar dat veel mensen gevoelens van onveiligheid en 
vervreemding ervaren. Dus is het juist nu extra van belang dat we de basisveiligheid 
waarborgen, dat de overheid de mensen beschermt en dat mensen zich veilig voelen.  
 

Kernthema’s 
Het CDA wil het verschil maken in onze gemeente. Vanuit onze basisvisie dat ieder mens van 
waarde is, dat al onze inwoners gelijkwaardig zijn en dat we samen verantwoordelijk zijn 
voor onszelf én voor elkaar.  
 
De genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en onze visie daarop (omzien naar elkaar, 
werken aan gelijke kansen voor ieder mens en inspelen op een groeiende behoefte aan 
veiligheid) leiden naar drie kernthema’s die leidend zijn in ons handelen en bij onze keuzes: 
 

Dichtbij – #WeloveHK 
Samen – #Goedvoorelkaar 
Veilig – #ThuisinHarderwijk 
  

Dichtbij 
Dicht bij de bewoners staan. Weten wat er leeft. Ons oor te luister leggen, als het gaat om 
wonen, werken en leven in onze mooie gemeente. Daarom zijn we betrokken en geworteld 
in alle geledingen van de lokale samenleving. 
 
Daarnaast zijn we een partij die met antwoorden komt. Voor vraagstukken waar we in 
Harderwijk en Hierden tegenaan lopen. Zodat we concrete problemen op kunnen lossen. We 
vinden het belangrijk om te luisteren naar wat er leeft én doen wat nodig is. En samen met 
de samenleving zelf tot oplossingen te komen.  
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Wij zijn een lokale afdeling van een landelijke partij. Dat heeft grote voordelen. We kunnen 
invloed uitoefenen op het landelijk en provinciaal beleid en tegelijk vanuit onze lokale 
ervaringen dicht bij onze inwoners staan. Ook maken we gebruik van onze partijgenoten op 
provinciaal en landelijk niveau om projecten in Harderwijk en Hierden voor elkaar te krijgen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken. Zo kunnen we meer bereiken voor de 
bewoners van Harderwijk en Hierden. Want dat is onze ambitie.  
  

Samen 
Zorg dragen voor jezelf en je omgeving, je verantwoordelijkheid nemen, niet wijzen naar 
anderen, niet passief afwachten. Dát staat bij ons hoog in het vaandel. Zorgen voor elkaar, 
voor de medemens die steun en hulp nodig heeft; zorgen voor onze leefwereld, voor de 
aarde; zorgen voor de toekomst, voor de jeugd, voor volgende generaties. We vinden het 
belangrijk dat ieder mens verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar directe leefomgeving. 
 
Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. Mensen willen ergens bij horen, ergens 
onderdeel van zijn, zich gewaardeerd voelen. Het is onze ambitie om mensen erbij te 
betrekken. Daarom willen wij omzien naar elkaar, eenzaamheid terugdringen, 
’nabuurschap/noaberschap’ inhoud geven. Samen met andere organisaties, zoals kerken, 
clubs, verenigingen, scholen etc. Die samenwerking, die samenhang, is de kracht van de 
samenleving. Wij willen hierbij, vanuit onze kernwaarden, een belangrijke rol vervullen. Op 
die manier stimuleren we een samenleving waarin mensen zich betrokken voelen bij elkaar, 
elkaar ondersteunen en zorgdragen voor elkaar. We refereren hierbij ook aan het 
toekomstperspectief ‘Zij aan zij’, waarbij we er samen de schouders onder zetten. Niet 
tegenover elkaar, maar rekening houdend met elkaar. 
  

Veilig 
Veiligheid is een basisbehoefte. Het is van levensbelang voor ieder mens en voor een 
gezonde gemeenschap. Al onze inwoners en bezoekers, van alle leeftijden, moeten zich 
veilig kunnen verplaatsen. Gevaarlijke verkeerssituaties pakken we daarom aan. We 
betrekken daar altijd onze inwoners bij. Kinderen moeten veilig kunnen fietsen en gezond 
buiten kunnen spelen. Tegelijk moeten ook ouderen en mensen met een lichamelijke 
beperking veilig van A naar B kunnen. Bij veilige straten hoort ook goede verlichting. 
Daardoor blijft het verkeer beter zichtbaar en voelen we ons veiliger op straat. 
 
Veiligheid is een voorwaarde om je thuis te voelen in je straat of buurt. Als die veiligheid in 
het geding is door overlast (geluid, vuurwerk, hangplekken e.d.) of criminaliteit (inbraken, 
drugs, diefstal) dan is directe actie nodig en moeten onze inwoners erop kunnen rekenen dat 
deze problemen snel aangepakt worden. En met elkaar gaan we vervolgens na hoe we deze 
problemen in de toekomst kunnen voorkomen. 
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