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#DICHTBIJ

Voorwoord
‘#dichtbij’.
Met deze titel presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022 - 2026. Wij willen
dichtbij de inwoners van onze gemeente staan. In dit programma hebben wij beknopt beschreven wat
wij de komende vier jaren willen bereiken samen met de inwoners van onze gemeente.
Deze gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in een periode waarin het economisch goed gaat,
maar waar er door de Covid-crisis ook veel persoonlijk en zakelijk leed is veroorzaakt. Dat leed mag
niet uit het oog verloren worden.
De afgelopen raadsperiode was een zeer bewogen periode. Zowel in onze fractie, als in het college, is
er door persoonlijk leed veel gebeurd. Vlak na de verkiezingsperiode is Erik van Limburg ons ontvallen,
hij stond op plek 5 van de kieslijst. In 2019 hebben we na een langdurig ziekbed afscheid moeten
nemen van Jan Kampherbeek. Jan was een bevlogen en betrokken politicus. Zijn inbreng en
bevlogenheid wordt door de fractie nog altijd gemist.
Daarnaast zijn er een aantal wisselingen geweest in het college. Deze raadsperiode startte met Fred de
Graaf als waarnemend burgemeester. Daarna was er de komst van Jacqueline Koops in februari 2019.
Sinds november 2020 is Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester. Na de vorming en installatie
van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zal de sollicitatieprocedure voor de
nieuwe burgemeester starten.
Begin 2021 heeft onze wethouder Jan Berkhoff zijn taken neergelegd. Wij zijn hem dankbaar voor al
het werk dat hij in de afgelopen jaren voor de gemeente Heerde heeft verricht. Als fractie zijn we zeer
tevreden, dat we deze tegenslagen goed hebben kunnen opvangen met de komst van twee nieuwe
raadsleden en Stephan Nienhuis als nieuwe wethouder uit onze eigen gemeente. CDA Heerde wil
graag invulling geven aan een solide en daadkrachtig bestuur. Voor de komende raadsperiode willen
wij hier verder aan bouwen.

Over dit verkiezingsprogramma
Door de nog altijd beperkende maatregelen en adviezen om in grote groepen bij elkaar te komen is ons
verkiezingsprogramma anders opgesteld dan voorheen. Het concept verkiezingsprogramma is
opgesteld door de programmacommissie op basis van inbreng van leden, bestuur en fractie. Op basis
van de ontvangen feedback is het concept vervolgens waar nodig aangepast. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van het CDA Afdeling Heerde-Wapenveld d.d. 19 januari 2022 is het
verkiezingsprogramma unaniem vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
Komende periode willen we graag uitvoering geven aan ons programma. Daarvoor rekenen wij op uw
steun! Met uw steun kunnen wij de komende vier jaar verder werken aan een sterkere betrokken
samenleving in de gemeente Heerde.

Namens het bestuur en fractie,
CDA afdeling Heerde-Wapenveld
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Inleiding en Visie
Het CDA is een moderne, christendemocratische volkspartij. Voor de christendemocratie staat de
gemeenschap centraal, de samenleving van mensen die elk voor een stukje van de wereld
verantwoordelijk zijn. Het gezin, de school, de wijk, de vereniging: zij vormen de ruggengraat van de
samenleving.
Vanuit dit gemeenschapsdenken vraagt het CDA aan iedereen om op zijn eigen plaats, naar zijn eigen
mogelijkheden en talenten, zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Christendemocratie is niet te plaatsen binnen het traditionele links-rechtsschema. Het CDA heeft een
geheel eigen plaats in de Nederlandse politiek. De koers is te kenmerken als sociaal op
sociaaleconomisch gebied en waardevast op het terrein van waarden en normen.
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het plaats
aan burgers met verschillende achtergronden. Onze gemeenschappelijkheid is te vinden in:
•
•
•

de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor
hedendaagse problemen (dit wordt hieronder verder uitgewerkt in onze uitgangspunten);
het geloof in democratische waarden;
het gaat daarbij steeds om mensen: menselijk geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar,
respect, gemeenschapszin; dat zijn de constanten.

Het CDA vindt ieder mens uniek en van waarde; kwetsbaar en sociaal ingesteld. Hiermee komen onze
inwoners het meest tot hun recht in relatie met anderen. Een ieder probeert daarbij het beste uit
zichzelf te halen, waardoor de afstand onder elkaar kleiner wordt gemaakt. Het is een manier van leven
die meer waarde krijgt door goed met anderen samen te werken, te leven en zorg voor elkaar te
hebben als de nood aan de man is. Solidariteit is daarbij ons uitgangspunt.
Het CDA is van mening dat onze inwoners in de maatschappij niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig.
Wij streven naar een samenleving waarin onze inwoners omzien naar elkaar en waar onderlinge
verschillen gewaardeerd worden. Waar inwoners een beroep mogen doen op elkaar en waar vanuit
solidariteit, onderling begrip, compassie en betrokkenheid verder gebouwd wordt aan onze
samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarbij iedereen naar
vermogen zijn of haar steentje bijdraagt.
Het CDA vindt dat onze inwoners, scholen en verenigingen zelf verantwoordelijkheid hebben, waarbij
ervan wordt uitgegaan dat wat ze zelf kunnen, ze in principe ook zelf doen. Als CDA moet wij onze
samenleving dragen, de ruimte geven en daar waar nodig steun bieden, waarbij wij met elkaar de
problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen met vertrouwen tegemoet treden.
Onze landelijke uitgangspunten:
•

Gespreide verantwoordelijkheid:
‘Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.’

•

Publieke gerechtigheid:
‘Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van
menselijke waardigheid.’

•

Solidariteit:
‘Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.’

•

Rentmeesterschap:
‘Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot
zorg voor natuur en cultuur.’
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Terugblik
“Samen duurzaam verbinden” werd op 15 mei 2018 de titel voor het collegeprogramma, hiermee werd
aangegeven waar wij als coalitie voor zouden staan en nu nog staan.
Hierbij was en is de intentie dat jonge en oude inwoners samen optrekken, om er voor te zorgen dat
onze dorpen en buitengebieden leefbaar blijven en dat het er goed leven, wonen en werken blijft. Dit is
en was onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet voor niets dragen we als groene gemeente het
predicaat Cittaslow, het internationale keurmerk voor gemeenten waarin inwoners en bezoekers op een
plezierige, gastvrije manier en in een menselijk tempo kunnen leven en verblijven.
Wij hebben gewerkt aan een gezonde financiële huishouding, waarbij we met een brede blik van
creativiteit hebben gekeken naar onze uitgaven. We stonden en staan daarbij nog steeds voor forse en
lastige opgaves. Mede daardoor en daarvoor heeft de raad aangegeven om voor de laatste begroting
van dit collegejaar een aantal scenario’s uit te werken met daarin onze forse financiële opgaves, zoals
de MFA Hof van Cramer en het Integraal Huisvesting Plan (IHP), waaruit de raad een wel afgewogen
keuze heeft kunnen maken.
De laatste 4 jaren zijn er vele woningen bijgebouwd op diverse plekken in Veessen, Wapenveld en
Heerde. Er zijn woningen in de sociale huur gerealiseerd, maar ook grondgebonden woningen en
appartementen.
Zeker in het afgelopen jaar zijn de dorpscentra aantrekkelijker geworden en hiermee ook leefbaarheid
van onze dorpen.
De winkelpanden van Heerde en Wapenveld zijn weer goed gevuld, dankzij o.a. de groeiende
economie, een gezond ondernemersklimaat, maar ook door de toename van het aantal toeristen dat
een bezoek brengt aan onze dorpscentra.
STIP is gerealiseerd. Een laagdrempelig loket voor 0-100 jarigen, waarbij steun en informatie met een
coördinerende rol wordt aangeboden om burgerinitiatieven te faciliteren. Binnen STIP werken
verschillende organisaties samen om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk daarbij
van preventieve tot zwaardere zorg, van consultatiebureau tot je 100 bent, van Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) tot inwoners die aan de zijlijn staan. STIP organiseert in Heerde ook
dagactiviteiten.
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1. Samenleving
Het CDA streeft naar een samenleving waar inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen ongeacht
afkomst, geslacht, leeftijd, inkomen, geaardheid en eventuele beperkingen. Wij streven naar een
samenleving die een goede sociale verbondenheid kent. Door de gebundelde inzet van professionals,
mantelzorgers en vrijwilligers in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe één gezin, één plan,
één hulpverlener. Hulpbehoevenden worden ondersteund op een manier die bij hen past.

STIP
In de afgelopen periode is STIP gerealiseerd en daar zijn wij trots op. STIP is het loket van 0-100 voor
steun en informatie met een coördinerende rol om burgerinitiatieven te faciliteren. Binnen STIP werken
verschillende organisaties op één locatie samen om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.
Denk daarbij van preventieve tot zwaardere zorg, van consultatiebureau tot je 100 bent, van Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot inwoners die aan de zijlijn staan. In de wijken moeten door
goede samenwerking de problemen zo vroeg mogelijk worden onderkend om eenzaamheid en
oplopende schulden te herkennen. In de komende coalitieperiode willen we onderzoeken in welke mate
er in Veessen ook behoefte is aan een eigen loket zoals in Heerde en Wapenveld.

Eenzaamheid
Overheid en inwoners(samenleving) hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat ouderen een betekenisvolle plek hebben in de maatschappij.
Het CDA wil de aanpak van eenzaamheid intensiveren, waarbij bijvoorbeeld ouderen die in een
isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Ook vrijwilligers kunnen hiervoor ingezet
worden. Omdat eenzaamheid overal voorkomt willen we onderzoeken of in de kleine kernen ook
behoefte is aan aanbod van dagactiviteiten dichtbij huis.

Zorg voor elkaar / Mantelzorg
Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor.
Wij vinden dat alle zorg van alle mantelzorgers van onschatbare waarde is, maar wij weten ook dat voor
veel mantelzorgers de druk hoog is. Zij verdienen daarom ook goede ondersteuning.
Het CDA vindt dat de dagopvang en de respijtzorg in onze gemeente op orde moet zijn, zodat
mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers
en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele training en coaching. Het mantelzorgcompliment is een
belangrijke jaarlijkse waardering richting de mantelzorgers.

Huishoudelijke hulp
Sinds er een abonnementstarief van toepassing is en geen inkomenstoets mag worden toegepast voor
de algemene voorziening huishoudelijke hulp zien we in onze gemeente een forse toename in de
aanvragen. Het vermoeden bestaat dat een aanzienlijk aantal inwoners gebruik maken van deze
voorziening die dit prima zelf kunnen betalen of regelen en dit waarschijnlijk eerst anders georganiseerd
hadden. Voor onze gemeente is dit een groeiende kostenpost, waardoor we jaarlijks honderdduizenden
euro’s meer kwijt zijn. Het CDA vindt dat deze voorziening beschikbaar hoort te zijn voor inwoners die
dit zelf niet kunnen betalen. Inkomensafhankelijk maken van de eigen bijdrage kan een goede
oplossing zijn om de sterkste schouders evenredig te laten bijdragen.

Hulpmiddelen
Gezien de vergrijzende samenleving wordt er een groeiend aantal inwoners afhankelijk van
hulpmiddelen. Het CDA wil dat de regels rond de verstrekking duidelijk zijn en dat levering van
hulpmiddelen, service en reparaties goed en zonder lange wachttijden verloopt.
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Armoedebeleid
Barmhartigheid en solidariteit zijn voor het CDA kernwoorden bij het armoedebeleid. Door allerlei
oorzaken kunnen inwoners in een situatie komen van schulden en sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting
kan vervolgens eenzaamheid in de hand werken. Met de komst van STIP is onze armoedebestrijding
meer effectief georganiseerd en is problematiek sneller in beeld. Schuldhulpmaatje / Grip op de Knip,
Stichting Leergeld en de voedselbank zijn belangrijk voor de armoedebestrijding en de samenwerking
van deze initiatieven met STIP willen wij blijvend steunen en zo nodig verder uitbouwen. Ook wil het
CDA dat de gemeente coulant omgaat met het kwijt schelden van schulden voor inwoners met
schuldproblematiek, om hiermee het goede voorbeeld te geven aan andere organisaties. We strijden
voor kansgelijkheid van onze kinderen.

Verslaving
Verslavingsproblematiek is een blijvend punt van zorg. Het CDA wil graag dat er meer aandacht komt
voor preventie op de scholen. Het bespreekbaar maken van dergelijke problemen is een voortdurend
aandachtspunt. Aangezien het aantal soorten middelen toeneemt en elk middel zijn eigen problematiek
kent, pleiten we voor extra capaciteit binnen team STIP voor deze specifieke problematiek.

Jeugd
Wij zijn blij dat in de afgelopen periode de jongerenwerker formeel aan het team STIP is toegevoegd.
Het CDA vindt het belangrijk dat er voor de jeugd voldoende mogelijkheden moeten zijn om te bewegen
en te ontspannen. Dit kan bijvoorbeeld door het realiseren van een skatepark dat overdekt is met
zonnepanelen. Dit geeft schaduw in de zomer en met slecht weer toch een plek om buiten te zijn.
Daarnaast zien we graag verschillende ontmoetingsplekken gerealiseerd waar jeugd elkaar kan
ontmoeten zonder direct tot acute overlast te zorgen.

Groene speeltuinen en schoolpleinen
Lekker rennen en spelen in de natuur levert geweldige ervaringen op en het is gezond! De meerwaarde
van groene speelomgevingen is groot. Ze komen ten goede aan de gezondheid van kinderen, zetten
ook hun ouders en grootouders in beweging, dragen bij aan de sociale cohesie en maken kinderen
bewust van de waarde van de natuur als dagelijkse leefomgeving. Het CDA wil zich inzetten om alle
speeltuinen en schoolpleinen “groen” te maken.

Recreatie en toerisme
Heerde ligt op een unieke plek, recreatie is daarom een steeds belangrijk wordende pijler voor onze
economie. Het CDA wil graag dat er meer ruimte geboden wordt aan initiatiefnemers voor
vakantieparken en uitspanningen. Wij zijn voor een kwalitatieve opwaardering voor de bestaande
uitspanningen aan het Heerderstrand en op de Renderklippen.
We willen graag dat de terrassen in de centra aantrekkelijker worden aangekleed. Centrum Heerde kan
bijvoorbeeld nog wel wat groene invulling gebruiken. Afscheidingen tussen terrassen en trottoirs
kunnen verbeterd worden zodat passant en terrasbezoeker elkaar niet tot last zijn.
Qua ontspanning zien we in de bossen een toename qua recreatie. Van belang is dat de verschillende
type recreanten elkaar niet tot last zijn. Ruiters, wandelaars, fietsers en MTB-ers recreëren zoveel
mogelijk gescheiden. Een aantrekkelijke MTB-route zien we als een meerwaarde. Gezien de toename
van het aantal hardrijdende elektrische fietsen, kunnen we ons voorstellen dat hier op termijn regels en
richtlijnen voor komen om de gemeenschappelijke veiligheid te borgen.

Cultuur
Cultuur verbindt. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan mensen dichterbij elkaar brengen. De
kracht van onze samenleving komt tot uitdrukking in wat de inwoners met elkaar delen en waarbij zij
zich thuis voelen. Denk hierbij aan onze eigen geschiedenis, de streektaal, monumenten en kerkelijk en
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agrarisch erfgoed en onze lokale festiviteiten. Dit willen we behouden en toegankelijk houden voor
toekomstige generaties. Culture activiteiten zijn in toenemende mate belangrijk om onze recreatieve
aantrekkelijkheid te vergroten. We denken daarbij onder meer aan de musea, de molens en de vele
andere culturele activiteiten in onze gemeente. De Heerd is de huiskamer voor onze inwoners en het
culturele centrum voor Heerde e.o. Vele vrijwilligers zetten zich in voor culturele activiteiten in onze
gemeente. Denk daarbij aan het aanbod van de Heerder Historische vereniging, het Cultuurplein en het
Dorpshuis. Ook de vele activiteiten rond de molen in Wapenveld zijn een voorbeeld wat door
samenwerkende vrijwilligers kan worden bereikt. Wij willen deze blijvend ondersteunen.

Nieuwe MFA Hof van Cramer
Het proces omtrent het toekomstige MFA in Wapenveld is in uitvoering. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het definitief ontwerp. De uiteindelijke investeringskosten en de daaruit vloeiende jaarlijkse
kapitaallasten zijn nog niet duidelijk. Tevens ligt er nog een uitdaging omtrent de structurele dekking in
de jaarlijkse begroting. Het CDA vindt het belangrijk dat de MFA gerealiseerd wordt. Wij willen dan ook
dat er actief gezocht wordt hoe er structurele dekking voor deze investering gevonden kan worden.
Daarnaast vinden wij het een voorwaarde dat de beheerconstructie duidelijk is, voordat het pand in
gebruik genomen gaat worden. Laten we leren van recente ervaringen.

Integraal huisvestingsplan Onderwijs
Moderne huisvesting met een aangenaam en gezond binnenklimaat is belangrijke voorwaarde voor een
gebouw waar onderwijs wordt gegeven. Het CDA wil hiervoor zorg dragen door ervoor te zorgen dat
modernisering en/of nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt.

Sportaccommodatiebeleid
Met de nota sportaccommodatiebeleid 2017-2020 is een aanzet gegeven richting privatisering van de
accommodaties en het daarbij behorend uniform subsidiebeleid. Momenteel vindt een evaluatie plaats.
Duidelijk is echter dat er in verschillende gevallen nog sprake is van verkapte subsidies en/of ongelijke
situaties die historisch zo gegroeid zijn. Het CDA streeft naar een uniform en transparant subsidiebeleid
en wil dat daar actief aan gewerkt wordt.

Zwembad
Het Berghuizerbad is voor het CDA een waardevolle faciliteit. Er worden zwemlessen gegeven, het
biedt onderdak aan een sportvereniging en het is een plek waar jong en oud laagdrempelig kan
bewegen en ontmoeten. Het zwembad wordt gerund door een enthousiaste vrijwilligersorganisatie die
breed gesteund wordt binnen de samenleving. Jaarlijks vindt een subsidiebijdrage plaats om deze
zwemfaciliteit te behouden voor onze gemeenschap.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente de gelegenheid krijgen om te leren
zwemmen. Het CDA wil onderzoeken wat schoolzwemmen hieraan kan bijdragen. CDA vind het
belangrijk om met de scholen in gesprek te gaan omtrent de wensen hierover.

Verenigingsleven
Wij mogen in onze gemeente trots zijn op het actieve verenigingsleven en de actieve
kerkgemeenschappen in ons dorp. Deze zijn van groot sociaal nut omdat inwoners elkaar daar
ontmoeten en naar elkaar omzien. Op jonge leeftijd kunnen zo verschillende vaardigheden getraind
worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerken, verantwoordelijkheid dragen of respect hebben
voor gezag. Het CDA vind het belangrijk dat ieder kind kan sporten en/of zich kan ontwikkelen via
muziek, toneel of andere culturele vorming.
Indien verenigingen als gevolg van Corona maatregelen extra ondersteuning nodig hebben, willen we
daar open voor staan.
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2. Leefomgeving
“Wonen waar anderen op vakantie gaan”, zo omschrijven steeds meer inwoners onze prachtige
omgeving. We hebben een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met onze natuur, cultuur en
steeds schaarser wordende ruimte. Als rentmeester willen we dat zo vormgeven, dat we de
voorzieningen kunnen realiseren die we nodig hebben zonder toekomstige generaties met de rekening
op te zadelen. In onze structuurvisie hebben we daar al het nodige voor opgenomen voor de
verschillende zones in onze gemeente.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan
De afgelopen jaren is er toegewerkt naar de invoering die nu gepland staat op 1 juli 2022.
De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke
leefomgeving en haar grondgebied. Nu hebben we nog meerdere bestemmingsplannen binnen ons
grondgebied. Het omgevingsplan zal alle geldende bestemmingsplannen vervangen.
Binnen de verschillende kernen en buurtschappen in onze gemeente zoals Veessen, Vorchten en
Hoorn is behoefte aan het opstellen van een dorps- of omgevingsvisie naar voorbeeld van Wapenveld.
Het CDA waardeert deze lokale betrokkenheid voor de directe woon-en leefomgeving en wil ruimte
bieden aan deze initiatieven. Het CDA vindt het belangrijk dat dergelijke visies breed gedragen worden
door de lokale inwoners.

Wonen
Het CDA wil meer inzetten op uitbreiding, omdat we zien dat inbreiding vaak langlopende procedures
zijn die gepaard gaan met veel problematiek. Denk daarbij aan het kwalitatief goed inpassen van een
plan, parkeerproblemen, ontevreden buren etc. Daarnaast is er bij inbreiding bijna altijd sprake van
appartementen in plaats van grondgebonden woningen. Het CDA wil graag de leefbaarheid van de
kernen borgen en het spaarzame groen in stand houden.
Uitbreiding willen we mogelijk maken aan de zuidkant van Heerde en de oostkant van Wapenveld. We
willen dat er een inventarisatie plaats gaat vinden voor toekomstige uitleglocaties waar eventueel
gebouwd kan gaan worden. Ook in de dorpen Veessen en Vorchten willen we uitbreiden met woningen
die passen bij de schaal en karakter van deze kernen. Wij zijn positief over het omvormen van
vrijkomende agrarische bebouwing ten gunste van woningbouw.
De bouwproductie van de afgelopen 4 jaar is aanzienlijk, maar nog altijd lager dan de vraag. We willen
dan ook een directe impuls waarbij uitgangspunt voor onze bouwopgave een goede mix is tussen het
lage, midden en dure segment. Nieuw te bouwen woningen moeten voorzien in verschillende
behoeftes. Enerzijds willen we de doorstroom op gang brengen, anderzijds willen we betaalbaar
bouwen voor starters en jonge gezinnen zowel in de koop- en huursector.
Wij zijn voorstander van het toepassen van instrumenten om woningaanschaf betaalbaar te houden.
We streven naar voldoende aanbod zodat onze jongeren in de eigen gemeente een woning kunnen
vinden. Wij stellen voor om te laten onderzoeken of sociale huur en koopwoningen onder een vooraf
vastgestelde prijs met voorrang aan inwoners kan worden aangeboden.
Wij zien graag dat de woonagenda geactualiseerd wordt waarbij er meer nadruk op jonge gezinnen en
het middensegment komt te liggen. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen zijn we voorstander van
een duidelijke visie op woonzorg.

(Tijdelijke) huisvesting asielzoekers
Als gemeente krijgen we halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor de huisvesting van statushouders.
Dit zorgt telkens weer voor de nodige uitdagingen. Meer aanbod van sociale huurwoningen is hiervoor
een oplossing. Omtrent tijdelijke huisvesting voor asielzoekers pleit het CDA er voor om in lokaal
verband met de buurgemeenten een plan op te stellen, zodat bij een acute vraag relatief snel tijdelijk
aanbod geboden kan worden op een schaal die past bij de omvang van de samenwerkende
gemeenten.

9

#DICHTBIJ

Bereikbaarheid
Heerde is per auto via de A50 goed bereikbaar. Wij willen graag de mogelijkheid verkennen om een
snelle en veilige fietsverbinding (de F50) van naar Zwolle naar Epe te realiseren. Momenteel vind al het
onderzoek plaats van de F50 van Apeldoorn naar Epe. Het doortrekken van deze zogenoemde
fietssnelweg naar Zwolle verbeterd de duurzame bereikbaarheid.

Verkeersveiligheid
In toenemende mate maken inwoners zich zorgen over hardrijdende verkeersdeelnemers.
CDA pleit voor meer snelheidsbeperkende maatregelen. Tevens wil het CDA onderzoeken of het
mogelijk is om op alle wegen in de bebouwde kom de maximale snelheid van 50 km/u naar 30 km/u te
verlagen. Een uitzondering betreft een aantal doorstroomwegen (bijvoorbeeld Eperweg en Zwolseweg).
Het CDA is een voorstander om vaker snelheidscontroles te laten uitvoeren op wegen waar
omwonenden met regelmaat over de snelheid klagen.
CDA wil graag dat bij het nieuwe verkeercirculatieplan voor Heerde centrum ook nadrukkelijk
onderzoek gedaan wordt naar de voor- en nadelen van het eventueel omdraaien van de rijrichting.
Daarnaast is het CDA voorstander om het centrum van Heerde dorp in de zomerperiode in de
weekenden vanaf de namiddag tot middernacht af te sluiten om de recreatieve aantrekkelijkheid te
vergroten en de veiligheid te waarborgen.

(Geluids)overlast
Een aantal inwoners geeft aan overlast te ervaren door het verkeer op de A50. Het CDA wil graag
inzichtelijk krijgen wat de mogelijkheden zijn om geluidswerende voorzieningen langs de A50 te
plaatsen. Om de ruimte efficiënt te gebruiken en ter bekostiging van de investering kunnen deze
voorzieningen bijvoorbeeld voorzien worden van zonnepanelen.

Openbare ruimte
Onderhoud van het openbare groen en onkruidvrije voetpaden vinden wij belangrijk. Omdat er gebruik
wordt gemaakt van biologische onkruidbestrijding kan de onkruidoverlast in de zomer toenemen. Het
CDA wil dat extra inzet wordt gepleegd om voetpaden zoveel mogelijk onkruidvrij te houden. Ook willen
we inzetten op een meer diverse beplanting in de plantsoenen en bermen om de biodiversiteit te
bevorderen.
CDA pleit voor uitbreiding van capaciteit voor handhaving. Enerzijds ter preventie, anderzijds om
daadkrachtiger handhavend op te treden bij de verschillende vormen van overlast.

Klimaatadaptatie
De snelheid waarmee het klimaat verandert is hoger dan verwacht. CDA omarmt het Regionaal
Adaptatie Plan omtrent droogtebestrijding, wateropvang en waterveiligheid.

Bomenkap
Een groene leefomgeving maakt het wonen aantrekkelijker. Bomen nemen CO2 op en produceren
zuurstof, daarom worden bomen ook wel de longen van de aarde genoemd. Helaas is er onder
inwoners een algemene tendens gaande van bomenkap, omdat bijvoorbeeld bladval wordt ervaren als
overlast. Voor uitheemse soorten geeft de gemeente nagenoeg altijd een kapvergunning af. Het CDA
pleit voor een herplantplicht van een inheemse boom per verwijderde boom. Deze herplantplicht willen
we toepassen bij kap voor bomen die niet verwijderd worden in het kader van bosbeheer. Wij pleiten
ervoor dat herplant op eigen terrein plaatsvindt. Wanneer dit niet mogelijk is wijst de gemeente locaties
aan waar de herplant verricht kan worden.
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Dorpsparken
In Heerde vormen het Van Meurspark en de Van Meursweide tezamen het dorpspark. Het is een
historisch groenmonument. CDA pleit ervoor om bij de ontwikkeling van de voormalige gemeentewerf
nadrukkelijk aandacht voor te hebben voor het historische karakter, zodat de herontwikkeling het
dorpspark nog beter tot zijn recht kan laten komen.
Het Stationspark in Wapenveld is door zijn ligging erg gevoelig voor overlast door wilde zwijnen. Wij
pleiten ervoor de overlast zo veel als mogelijk te voorkomen, zodat dit geen nadelige gevolgen heeft
voor het gebruik van het park.

Landschap gebruik en voedselproductie
Het buitengebied is belangrijk voor de voedselproductie en de agrarisch sector is een belangrijke
economische factor. Ook dragen onze agrariërs bij aan het onderhoud van het landschap. Het CDA
onderschrijft het belang van voedselproductie, maar de voedselproductie wordt bedreigd vanwege de
vele claims op het buitengebied en de stikstofproblematiek.
Ten aanzien van het landschapsgebruik en voedselproductie heeft het CDA de volgende standpunten:
Met de komst van de hoogwatergeul zijn al verschillende agrariërs verdwenen.
• Wij zijn tegen gedwongen uitkoop van overgebleven agrariërs in onze gemeente.
• Voedselproductie blijft de belangrijkste economische factor in ons buitengebied.
• Duurzame productie op een wijze die past bij het landschap willen we blijven omarmen. De
boer als landschapbeheerder met een verantwoorde voedselproductie spreekt ons aan. Denk
daarbij aan natuurinclusieve of landschapinclusieve landbouw
• Initiatieven die bijdragen aan nieuwe vormen van voedselproductie en het buitengebied
aantrekkelijk houden willen wij ondersteunen. Wij denken aan het ontwikkelen van nieuwe
landgoederen.
• Het CDA is van mening dat bij ontwikkelingen in ons gebied ruimtelijke kwaliteit leidend moet
zijn. Met water en bodem en landschapskwaliteiten als leidende principes.
• Het CDA bepleit meer aandacht voor de waardevolle cultuurhistorische elementen in onze
gemeente zoals de molens, de schaapskudde op de Rendierklippen, de buitenplaatsen en
IJsselhoeven.
Wij onderschrijven het CDA visiestuk ‘Perspectief voor boeren. Nieuwe wegen naar een
toekomstbestendige agrarische sector’ waarin drie ontwikkelingen worden omschreven die het CDA wil
versterken (een beweging van regelzucht naar ademruimte, van marktwaarde naar maatschappelijke
waarde en van bodemuitputting naar bodemgezondheid).
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3. Financieel en economie
We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die
voorhanden zijn. Uitgangspunten van het CDA voor het gemeentelijk financieel beleid zijn:
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Financiën
Onze gemeente staat er momenteel financieel gezond voor. In de afgelopen vier jaar is de schuldenlast
teruggebracht en onze meerjarenbegroting laat op korte termijn een plus zien. Wel hebben we zorgen
over de lange termijn. Het takenpakket van de gemeente neemt steeds verder toe en de opgaven in het
ruimtelijk domein zoals energietransitie en de woningbouwopgave zijn fors. De gemeente heeft hiervoor
beperkte middelen beschikbaar. Zo zal er fors geïnvesteerd moeten worden in onze schoolgebouwen
en hebben we de wens om het Hof van Cramer te realiseren.
Een toename van de schuldenlast is bespreekbaar, mits dit een investering betreft die een belangrijke
bijdrage levert aan een duurzame toekomst van onze inwoners (bijvoorbeeld voor schoolgebouwen) of
investeringen die zichzelf (deels) terug verdienen (bijvoorbeeld woningbouw).
Ook zullen wij blijvend aandacht vragen voor inzichtelijke en transparante begrotingen en jaarstukken
waarin expliciet duidelijk wordt gemaakt waar sprake is van onder- en overschrijdingen en hoe en waar
bijsturing mogelijk is.

Lokale ondernemers
CDA roept op om de lokale ondernemers te steunen en lokaal te kopen. Wij supporten daarom ook
warenhuisheerde.nl als digitaal platform voor onze lokale ondernemers.
Gebruik van streekproducten en regionaal geproduceerde producten willen we waar mogelijk
stimuleren.
Lokale ondernemers willen we zo veel als mogelijk laten meedoen bij aanbestedingen.
Wij gunnen inwoners en lokale ondernemers een vrije zondag om te onthaasten. Dit past bij onze
Cittaslow filosofie. Verruiming van de winkeltijdenwet is vaak in het nadeel van kleinschalige
ondernemingen met weinig personeel.

Aantrekkelijke dorpscentra
In de afgelopen vier jaar hebben een groot aantal leegstaande (winkel)panden in onze centra een
nieuwe invulling gekregen en/of zijn concrete plannen in de maak voor herontwikkeling (zoals voor
locatie Van Setten van Loenen). Het beleid om de centra compacter te maken werpt zichtbaar zijn
vruchten af. Momenteel stevenen we zelfs af op een situatie waarin de vraag naar winkelruimte groter
is dan het aanbod. Het CDA vindt het dan ook onwenselijk om binnen de cirkel van het compacte
winkelgebied woningen te realiseren in de commerciële plint. Dit sluit aan bij de centrumvisie.

Cittaslow
Onze gemeente draagt sinds 2012 het Cittaslow keurmerk. Gericht op ‘langzaam haasten’, oftewel
onthaasten. In een Cittaslow-gemeente kunnen inwoners en bezoekers op een plezierige, gastvrije
manier en in een menselijk tempo genieten. Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van de
landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur hoog op de agenda van de gemeente staan.
Wij koesteren daarom het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke tradities en het aanbieden en
promoten van streekproducten. Het CDA wil vasthouden aan het Cittaslow label.
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4. Duurzaamheid
De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor iedereen merkbaar. De extreem droge en hete
zomers in 2018 en 2019 en de extreme regenval met vergaande consequenties in juni 2021 staan in
ons geheugen gegrift. Om de klimaatverandering een halt toe te kunnen roepen vraagt dat ook een
verandering van onze lokale persoonlijke levensstijl.

Zon en Wind
Naast het besparen van energie bijvoorbeeld door woningisolatie, zullen we ook meer gebruik moeten
gaan maken van duurzaam opgewekte energie middels zon en wind. De mogelijkheden voor
grootschalige opwek van windenergie zijn in onze gemeente beperkt, evenals het opwekken van zonenergie op land. Het CDA wil prioriteit geven aan zon-energiedaken en daken met zonnepanelen boven
parkeerplaatsen stimuleren. Zon-opwek op land willen we toestaan, mits (goed) passend in ons
landschap en dat er (bij voorkeur) sprake is van dubbel ruimtegebruik. Bijvoorbeeld op een geluidswal
langs de snelweg. De gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld met haar eigen gebouwen.

Betaalbare energietransitie
Een belangrijk aandachtspunt voor het CDA is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor de
huishoudens en vooral voor inwoners met een smalle beurs. In regionaal verband en samen met de
energie coöperatie willen we zoeken naar innovatieve en betaalbare oplossingen. Inwoners moeten
mee kunnen investeren en daarmee ook kunnen profiteren, het zogenoemde lokaal eigendom. Hierin
zien we een belangrijke rol voor de lokale energiecoöperatie weggelegd.

Verminderen van Afvalstromen
De afgelopen jaren hebben wij in gemeente Heerde het aantal kg restafval per huishouden fors
teruggebracht. Het CDA wil het verder scheiden van afval stimuleren. Wel wordt de manier van plastic
inzamelen met regelmaat als storend ervaren. Het CDA stelt voor om de komende periode een
onderzoek te laten uitvoeren of plastic ook op een andere manier ingezameld kan worden die tot meer
tevredenheid zal leiden.

Biodiversiteit vergroten
Om de biodiversiteit van onze bermen te vergroten zijn de eerste stappen qua maaibeheer gezet. CDA
wil deze ontwikkeling graag verder stimuleren. Naast het feit dat bloemige en diverse bermen binnen en
buiten de bebouwde kom er prachtig uitzien is dit ook een natuurlijke manier om overlast door de
processierups tegen te gaan.

Stikstof problematiek
Gezien onze geografische ligging, omringd door Natura 2000 gebieden is de stikstofdepositie een
relevant probleem. De stikstofproblematiek raakt allerlei sectoren, zoals de landbouw, de bouw en de
industrie. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe aanpak voor stikstof waarbij er een focus
ligt op de agrarische sector. Wij zijn van mening dat de stikstof maatregelen gelijkelijk moeten worden
verdeeld over alle sectoren. (dus ook industrie, transport ect.) en niet eenzijdig bij de landbouwers
neergelegd worden. Onze fractie is tegen gedwongen onteigening van landbouwgrond en voor een
ruimhartige compensatie vanuit de Rijksoverheid.

Laadpunten vs parkeerplek
Met het toenemen van het aantal elektrische auto’s neemt ook de vraag naar laadpunten toe. Het CDA
pleit voor zorgvuldigheid bij het kiezen en realiseren van laadpunt locaties.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe laadpleinen overdekt met zonnepanelen. We willen voorkomen
dat reguliere parkeerplaatsen opgeheven worden in wijken waar de parkeerdruk hoog is ten gunste van
laadpunten. We maken ons zorgen dat de parkeerdruk toeneemt doordat er bij een laadpunt vaak
alleen geparkeerd mag worden tijdens het laden.
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5. Bestuur
We streven naar een open en transparant bestuur, dat bereid is zich te verantwoorden voor haar
keuzes. Een bestuur dat weet wat er in de samenleving speelt. Onze ambtenaren, ook degenen die niet
in onze gemeente woonachtig zijn, dienen er blijk van te geven de gemeente te kennen. Het werken
met een losse schil van tijdelijke krachten dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Transparante beleidsvorming
Wij vinden het belangrijk, dat besluitvorming transparant plaatsvindt. Het heeft de nadrukkelijke
voorkeur om besluiten zo veel als mogelijk in openbaarheid te laten plaatsvinden. Het algemeen belang
van onze gemeente en inwoners staat voorop bij de beleidsvorming.
Mede op basis van het recente rekenkameronderzoek willen we ons inzetten om in komende periode
de verhouding tussen raad en ambtelijk apparaat te verbeteren.

Participatie
Participatie door inwoners vinden wij belangrijk omdat dit bijvoorbeeld kan bijdragen aan het vergroten
van wederzijds vertrouwen en begrip, meer draagvlak of grotere kwaliteit van plannen of beleid.
Duidelijkheid vooraf over de uitgangspunten, welke vorm van participatie het betreft (welke trede op de
participatieladder) zijn essentieel om participatie succesvol toe te passen. Belangrijk aandachtspunt bij
ruimtelijke ontwikkelingen is hoe het bevoegd gezag de initiatiefnemer controleert omtrent zijn
verantwoordelijkheid en de kwaliteit van de participatie.

Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein vinden wij een waardevol adviesorgaan. Zij geven gevraagd en
ongevraagd advies aan het college van B&W over alle mogelijke onderwerpen vanuit het sociaal
domein. Zo worden de belangen van onze inwoners op een goede manier behartigd, dit willen we graag
voor de toekomst behouden.
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6. Regionaal
Steeds meer taken van de landelijke overheid worden bij de gemeenten neergelegd, vaak ook nog met
een bezuinigingstaakstelling. Als relatief kleine gemeente wordt het daarom steeds belangrijker om
goed samen te werken met omliggende gemeenten. Dit vraagt van raad en college ook een actieve en
open houding in de regio.

CleanTechRegio
In dit samenwerkingsverband werken we als gemeente samen met de gemeenten Epe, Apeldoorn,
Deventer, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem. Deze samenwerking is ook wel bekend onder de
term stedendriehoek. We vinden dit een waardevol samenwerkingsverband waar in gezamenlijk
gewerkt wordt aan opgaven zoals de aanpak voor verduurzaming (denk aan de RES), wonen, mobiliteit
etc. met als doel een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving.

Kop van de Veluwe (als onderdeel in de Regio Zwolle)
Als gemeente zijn we samen met Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet actief lid in de Regio Zwolle.
Om onze slagkracht in dit samenwerkingsverband te vergroten is er samen met provincie Gelderland
een investeringsagenda opgesteld. Het CDA ziet deze samenwerking in de regio Zwolle en de
versterking tussen de Gelderse gemeenten onderling als waardevol en wil de samenwerking verder
verbeteren.

H20 bedrijvenpark
De verkoop van gronden op bedrijvenpark H2O verloopt goed en de verwachting is dat binnen nu en
een aantal jaren er geen kavels meer beschikbaar zullen zijn. Hiermee zijn de risico’s in de ontwikkel
BV beperkt.
Wel loopt nog de garantstelling voor een deel van de financiering van het nieuwe op- en afritstelsel.
Deze is nog steeds niet gerealiseerd. In lijn met ons standpunt tijdens de raadsbehandeling van 26 juni
2018 wordt maximaal de hoogte van de garantstelling bijgedragen aan deze nog te bouwen op- en afrit.

Lelystad Airport
Het CDA is tegen openstelling van Lelystad Airport en zal samen met andere gemeenten en de
Stichting Red de Veluwe optrekken om openstelling te voorkomen. Mocht Lelystad onverhoopt toch
opengaan, dan zal het CDA zich er hard voor maken dat in ieder geval eerst de laagvliegroutes van
tafel gaan. Laagvliegroutes zijn onacceptabel voor onze regio.

CDA Heerde–Wapenveld
info@cdaheerde.nl
www.cdaheerde.nl
Versie 3.0
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