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 Voorwoord  

 

Met genoegen bieden wij u het verkiezingsprogramma van het CDA Heerde-Wapenveld aan voor de 

periode 2018 tot 2022. In dit verkiezingsprogramma met de slogan Fris & Vertrouwd! hebben we 

beschreven wat we de komende vier jaren willen bereiken.  

Voor het CDA Heerde-Wapenveld gaat het ook in de komende raadsperiode om verantwoordelijkheid 

nemen en te komen met duurzame oplossingen voor de vraagstukken die ons staan te wachten.  

 

Het CDA Heerde-Wapenveld is een partij die zich in haar werk wil laten leiden door de volgende 

kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerechtigheid.  

Het CDA is een brede volkspartij, waarin mensen zich op basis van waardigheid, wederzijds respect, 

veiligheid, geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin, aangesproken voelen.  

 

De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in een periode waarin het economisch weer beter 

lijkt te gaan, maar naast het optimisme blijven veel mensen bezorgd over hun werk, hun pensioen, de 

toegang tot zorg en de zorg voor later. 

 

De landelijke overheid schuift steeds meer taken naar de gemeente toe. Samenwerking, in welke vorm 

dan ook, is essentieel om als gemeente kwaliteit te kunnen blijven leveren. Het uitgangspunt zal daarbij 

steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een afstandelijke organisatie.  

 

Het CDA streeft naar een slagvaardige samenleving en betrokken gemeente. Een gemeente die haar 

inwoners kent en waar vrijwilligers actief worden gesteund. Een gemeente die ruimte geeft aan 

initiatieven.  

 

Het CDA heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen uniek is en meetelt. Er moet dan ook werk 

worden gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. Als er iets 

misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Het CDA wil kijken wat mensen 

zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorgverlening vanuit de overheid te voorkomen.  

Waar de afgelopen jaren vooral uitvoering gegeven moest worden aan overheidstaken die vanuit het 

sociaal domein overgeheveld werden naar de gemeenten, zal in de komende periode die uitvoering 

verder geoptimaliseerd moeten worden. Dit mede op basis van de opgedane ervaringen en respons 

van de ervaringsdeskundigen, onze burgers!  

 

 

Over ons verkiezingsprogramma  

Dit programma is opgesteld met inbreng van geïnteresseerde inwoners (leden en niet-leden), 

maatschappelijke organisaties en deskundigen die gehoor hebben gegeven aan de oproep om in twee 

CDA100 bijeenkomsten hun input te geven. Vervolgens hebben fractie en bestuur het programma 

opgesteld zoals het nu voor u ligt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDA Heerde-

Wapenveld d.d. 9 november 2017 is dit programma unaniem vastgesteld en goedgekeurd door de ALV. 

 

Het is onze ambitie om de grootste politieke partij van Heerde te worden om zo uitvoering te gaan 

geven aan ons programma. Daarvoor rekenen wij op u!  

De raadsleden, het bestuur, u en de vele sympathisanten van het CDA kunnen samen deze ambitie 

waar maken. Wij vertrouwen op uw steun zodat we ook de komende vier jaar kunnen werken aan een 

sterkere en meer betrokken samenleving in de gemeente Heerde.  

 

Namens het bestuur en de fractie,  

CDA 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 doet het CDA een appèl 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.  

Politiek is voor het CDA geen doel op zich maar een manier om belangrijke zaken in de samenleving 

voor elkaar te krijgen. Het CDA wil een degelijke en betrouwbare politieke beweging zijn, die nieuwe 

wegen inslaat waar altijd vaste christelijke waarden aan ten grondslag liggen.  

Het CDA heeft duidelijke standpunten over de toekomst, maar die dwingen we niet af. Besluiten die op 

brede steun in de gemeente kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met een krappe basis. Daarom 

vinden we samenwerking belangrijk.  

 

Onze 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 collegeperiode  

 

Afgelopen periode heeft het CDA samen met de CU-SGP en de VVD deel uitgemaakt van de coalitie. 

Wij bedanken deze coalitiegenoten voor de samenwerking van de afgelopen 4 jaar. In deze periode 

hebben we veel bereikt maar we zijn er nog niet.  

 

Toen het CDA in 2014 plaatsnam in de coalitie stond de overheveling van de 3D´s (de drie 

decentralisaties) voor de deur. Wie herinnert zich nog alle zorgen rondom deze 3D’s? Onder leiding van 

CDA wethouder Pierik en later wethouder Berkhoff zijn de nieuwe taken op het terrein van Jeugd, 

maatschappelijke ondersteuning en participatie ingevoerd. Vooral werden grote problemen verwacht bij 

deze overheveling, maar onder leiding van onze CDA wethouder is deze ingrijpende operatie zonder 

noemenswaardige problemen verlopen. Als CDA zijn wij daar gepast trots op.   

  

Daarnaast zijn er ook veel tastbare en zichtbare veranderingen die in de afgelopen raadsperiode 

gestart of afgerond zijn. Ter verfrissing van het geheugen hebben we hieronder enkele onderwerpen 

benoemd: 

• de realisatie en opening van Multifunctioneel centrum ‘De Heerd’; 

• realisatie skeelerbaan die voldoet aan de internationale eisen; 

• de grondige herinrichting van de dorpscentra van Wapenveld en Heerde; 

• de herinrichting van de ‘Van Meursweide’ en het plein voor het Raadhuis; 

• de aanleg van de fietspaden gekoppeld aan de knooppunten fietsroute; 

• realisatie van de MFA in Vorchten; 

• oprichting van Energiecoöperatie Heerde Energiek; 

• afronding van de Hoogwatergeul;  

• etc. etc  

Een volledig overzicht met alle onderwerpen uit collegeprogramma 2014-2018 en de daarbij behorende 

verantwoording of deze wel of niet zijn behaald, zijn te lezen op onze website cdaheerde.nl.  
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 1 Samenleving 

 

Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden tussen 

individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen 

en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar. Daarom is een 

vast contact met deze organisaties van belang.   

Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten minste één 

ding gemeen: in onze gemeente dienen zij – voor een groot deel – dezelfde mensen. Kerken dragen 

een schat aan wijsheid en ervaring met zich mee door bezoeken en contacten van ambtsdragers met 

mensen. Binnen het sociaal domein is het dan ook erg belangrijk de kennis van kerkelijk werkers over 

armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te benutten waar mogelijk. 

 

1.1 Zorg voor elkaar 
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats 

zelf verantwoordelijk. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties 

en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.  

 

De komende jaren zal het budget voor het sociaal domein onder druk blijven staan. We gaan uit van de 

persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. We houden rekening met wat mensen niet kunnen, 

maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Geletterdheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.  

 

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen die zorg 

nodig hebben, willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze 

zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter 

aansluiten bij de keuzes van mensen. Opdat zij zo lang mogelijk regie over hun eigen leven kunnen 

houden. 

• Een centraal loket als toegang naar alle mogelijke zorg, zorgvragen, centrum jeugd en gezin. 

• Om laaggeletterdheid aan te pakken, wil het CDA meer ondersteuning voor scholing, 

onderzoek, les(materiaal) en advies. 

• De wachttijd voor een keukentafelgesprek wordt verlaagd naar maximaal 10 werkdagen. 

• De levering van hulpmiddelen moet binnen een maand, huisaanpassingen moeten binnen 3 

maanden gerealiseerd zijn. 

• Opstellen van een lokale inclusie(f) agenda gebaseerd op Agenda 22 van de Verenigde Naties. 

 
1.2 Mantelzorg 

Mantelzorgers zijn de drijvende kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Zij 

vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis.   

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. Specifieke aandacht is er voor de jonge 

mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij 

basisvoorwaarde. Het steunpunt de Plu Heerde vervult hier een belangrijke coördinerende en 

ondersteunende rol.  

• Professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische 

ondersteuning moet waar mogelijk worden versterkt.  

• Het CDA ziet het mantelzorgcompliment als belangrijke jaarlijkse waardering richting de 

mantelzorgers.  

• Mantelzorgers: Wees er zuinig op! 
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1.3 Noaberschap 
Vanuit onze christelijke overtuiging geloven wij in de kracht van een betrokken samenleving.  

Het CDA streeft naar een gemeente die ruim baan geeft aan initiatieven van inwoners. Enerzijds door 

financiële ondersteuning en anderzijds door als gemeente de regie aan de initiatiefnemer(s) over te 

laten. Mensen die zich vrijwillig met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare 

schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. We zien steeds vaker dat vrijwilligers 

publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap.  

 

Het CDA is van mening dat er een goede balans behoort te zijn tussen de verantwoordelijkheid van de 

gemeente en de mate waarin de gemeente participatie kan verlangen van de samenleving. 

• Wijkbudgetten invoeren dan wel een stelpost in de begroting opnemen ten behoeve van onder 

andere veiligheid en onderhoud van de openbare ruimte in onze wijken. 

• Stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven om alledaagse zorg voor ouderen, zieken en 

eenzamen in hun eigen omgeving te organiseren. 

• Initiatieven die maatschappelijk rendement opleveren, dienen door de gemeente te worden 

ondersteund.  

 
1.4 Mobiliteit 

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar, kan niet bestaan zonder de fysieke 

mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar 

ook een sociaal vraagstuk.  

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde is een belangrijke adviseur bij de inrichting van de publieke 

ruimte en gebouwen. Plus OV draagt bij aan betere bereikbaarheid. Zij stelt mensen met een beperking 

in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefkwaliteit. Een 

betere bereikbaarheid van winkels en bedrijven is trouwens van belang voor zowel ouderen als mensen 

met een beperking. 

 

1.5 Ouderenbeleid en eenzaamheid  
Eenzaamheid is een van de grote sociale problemen in onze samenleving. Ze komt in alle 

leeftijdscategorieën voor, maar vooral ouderen vormen een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor 

ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. 

Om eenzaamheid tegen te gaan, willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke 

en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.  

• Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig eenzaamheid (leren) signaleren. 

• De eenzaamheid aanpakken naar Rotterdams model. Met andere woorden: om alle 70-

plussers een brief te sturen met de vraag of ze een huisbezoek wensen om behoeften in kaart 

te brengen. 

 

1.6 Armoedebeleid 
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral een zaak van niet kunnen meedoen in de 

samenleving. Het CDA is voorstander van een actief armoedebeleid van de gemeente. Ook hier geldt 

dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is.  

• Gemeentelijke belastingen mogen niet leiden tot hogere schulden. 

• Werken aan betere bekendheid van Stichting Leergeld. 

• We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding; een voorbeeld hiervan is 

Schuldhulpmaatje. 

• Programma ‘Iedereen-doet-mee’ beter benutten voor jeugdsportbeoefening en 

cultuuractiviteiten. 

 

  



  Fris & Vertrouwd! 

 
 CDA Heerde-Wapenveld 8 

1.7 Verslaving 
Al jaren heeft Heerde te maken met een verhoogde verslavingsproblematiek. Waar in het verleden de 

aandacht vooral uitging naar drankmisbruik, alcoholverslaving en de drugsproblematiek, zien we dat 

andere vormen van verslaving – denk aan game- en medicijnverslaving – meer en meer aandacht 

nodig hebben. Recentelijk heeft het college besloten om hier meer op in te zetten qua preventie en 

aanpak van deze problematiek. Het CDA wil die aanpak ongewijzigd voortzetten. 

 

1.8 Jeugd 

Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de 

toekomst. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de onderwijsinstellingen in de gemeente. Vroeg 

ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg.  

De buurt waarin kinderen opgroeien, is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende 

leefomgeving waarin het kan spelen en opgroeien. Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje 

in de rug nodig hebben, is het belangrijk dat dit goed georganiseerd is.  

Een centrale rol is hierin weggelegd voor Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CDA vindt het belangrijk 

dat er nauw samengewerkt wordt met alle partners uit de jeugdketen, waarbij onderwijs een belangrijke 

vindplaats is. En natuurlijk is er de samenwerking met de eerstelijnszorg, de huisartsen. 

• Versterk de samenwerking tussen basisscholen en Team Jeugd, zodat problemen vroegtijdig 

kunnen worden gesignaleerd.  

• Jeugd tussen 6 en 8 jaar een tienbadenkaart beschikbaar stellen voor beweging en 

bevordering van het geleerde. 

 
1.9 Veiligheid 
Het veiligheidsgevoel in onze gemeente is in de afgelopen collegeperiode toegenomen. Het aantal 

inbraken is verminderd en er worden procentueel meer zaken opgelost. Wel wordt de fysieke 

bereikbaarheid van de politie steeds verder ingeperkt. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners in hun 

eigen gemeente bij de politie terecht kunnen. 

 

Het CDA stimuleert het gebruikmaken van de buurt-WhatsApp. Enerzijds bevordert dit het 

veiligheidsgevoel, anderzijds komt deze mogelijkheid de verhoudingen en contacten tussen buren ten 

goede. Gemeente Heerde speelt een faciliterende rol bij het opzetten van een WhatsApp-groep en bij 

het plaatsen van waarschuwingsborden bij de toegang tot de wijk. 

 

Onder veiligheid verstaat het CDA ook de toegankelijkheid tot bijvoorbeeld AED’s. De spreiding van 

AED’s is in onze gemeente nog niet optimaal. Het is de wens van het CDA dat dit zo spoedig mogelijk 

geregeld wordt. Met een ouder wordende bevolking en de aanrijtijd van de ambulance kan een goede 

verspreiding van AED’s (binnen 2 minuten bij een AED) van levensbelang zijn. Belangrijk daarbij is ook 

dat er gestimuleerd wordt dat er voldoende vrijwilligers zijn in de gemeente die scholing in reanimatie 

hebben gevolgd en bijhouden. 

 

1.10 Adviesraad Sociaal Domein 
Het CDA hecht veel waarde aan de kennis en kunde van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Voor 

het optimaal functioneren van de ASD is het onder andere van belang dat het college de 

beleidsstukken ruim op tijd aanlevert, zodat de adviesraad voldoende tijd krijgt voor een gedegen en 

onderbouwd advies richting de raad.  
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1.11 (Sport)verenigingen 
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Jongeren leren samen te 

werken, om te gaan met teleurstellingen en de handen uit de mouwen te steken. Ook respect hebben 

voor gezag (trainer of docent) en verantwoordelijkheidsgevoel worden ontwikkeld. 

Het CDA vindt het belangrijk dat ieder kind kan sporten en/of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of 

andere culturele vorming.  

• Het moet voor ieder kind mogelijk zijn om lid te zijn van een sportclub of vereniging. 

• Door jongeren te laten bewegen, leveren verenigingen een bijdrage aan vitaliteit. 

• Investeer in vrijwilligers. 

• Een veilig sport- en vrijwilligersklimaat creëren.  

• Vrijwilligersbeleid stimuleren waarin het gebruikelijk wordt dat alle vrijwilligers een VOG-

verklaring (kunnen) overleggen.  

 

1.12 Recreatie en toerisme  
‘Heerde is het mooiste plekkien in ons boeren vaderland’ dichtte Jan van Riemsdijk de beginregels van 

het Heerder volkslied. En dat is en blijft het wat ons betreft!  

Onze gemeente ligt in een prachtige omgeving die voor recreanten aantrekkelijk is. Daar moeten we 

maximaal gebruik van maken. De recreatiesector levert veel banen op en wordt economisch steeds 

belangrijker. Ook voor onze eigen inwoners is een aantrekkelijke recreatieve omgeving van 

meerwaarde. Om de recreatie in onze gemeente (verder) te stimuleren, heeft het CDA het volgende 

voor ogen: 

• Uitbreiding van het aantal camperplekken in de hele gemeente op aantrekkelijke locaties. 

• Boeren de mogelijkheden geven tot verbreding: bijvoorbeeld boerderijcamping. 

• Om recreatieve en toeristische evenementen te ondersteunen, wil het CDA een waarborgfonds 

voor het financiële risico van deze (nieuwe) evenementen.  

• De recreatieve aantrekkelijkheid van onze bossen (bijvoorbeeld de Renderklippen) dient op 

verschillende manieren verder vergroot te worden. 

• Het Apeldoorns Kanaal is een potentiële aanjager voor meer recreatie en ontspanning langs en 

op het water. Het CDA dringt er bij de gemeente op aan om de contacten met de provincie 

warm te houden zodat er alsnog financiële middelen vrijkomen die hiervoor ingezet kunnen 

worden. 

• Lokale recreatieve, culturele en sportieve activiteiten worden door de gemeente beter onder de 

aandacht gebracht middels enkele digitale billboards op strategische interessante locaties. 

 

1.13 Cultuur  
Cultuur verbindt mensen. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij 

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 de eigen geschiedenis, de streektaal, 

archeologie, monumenten en kerkelijk en agrarisch erfgoed. Ook feesten van gemeenschappelijkheid, 

zoals de viering van Koningsdag, de Eiermarkt in Veessen, de Paddendag in Wapenveld, het 

Hoornerfeest in Hoorn, het Schaapscheerdersfeest, de kerstviering op de Renderklippen en de andere 

festiviteiten versterken de onderlinge band. Het is belangrijk om cultureel erfgoed voor de komende 

generaties te bewaren en toegankelijk te houden.  

 

• Het CDA is voor behoud van kerkelijk, agrarisch en cultureel erfgoed. 

• Op de basisschool wordt het Heerder volkslied geleerd. 

• De Heerd als bruisend cultureel centrum van Heerde. 

• Het CDA wil het karakter van de zondag als rustdag zo veel mogelijk behouden. Wij zijn van 

mening dat verruiming van de winkeltijdenwet in het nadeel is van de vaak kleinschalige 

ondernemingen. Ook de kleine zelfstandige(n) en hun werknemer(s) gunnen wij een dag met 

het gezin. Daarom: geen koopzondag in gemeente Heerde. 

• Het CDA wil ruimte bieden aan verruiming van de avondopenstelling van winkels wanneer de 

ondernemers daar behoefte aan hebben. 
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 2 Economie en duurzaamheid 

 

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten 

kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten 

een eerlijk inkomen te verwerven. Het betekent echter ook rekening houden met leefbaarheid en de 

leefomgeving.  

 

2.1 Eerlijke economie 
Werk is voor het CDA een belangrijke basis om mensen zo veel mogelijk op eigen benen te laten staan 

en eigen keuzes te kunnen laten maken. In een eerlijke economie houden we daarnaast rekening met 

de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of 

andere zorgtaken.  

 

Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de (lokale) samenleving op 

draait. Plaatselijke ondernemers maken hun eigen keuzes. De taken van de gemeente zijn hierin het 

scheppen van goede randvoorwaarden voor een florerende lokale economie en het ondersteunen van 

bedrijven door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen en een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  

 

Om de lokale economie te versterken, maakt het CDA zich sterk voor: 

• Lokale ondernemers zo veel mogelijk laten meedoen bij aanbestedingen van de gemeente. 

• Social return (inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die door ondernemers worden 

ingezet en begeleid) moet waar mogelijk een onderdeel gaan uitmaken van het 

aanbestedingsbeleid.  

• Wij verwachten van het ambtelijk apparaat een proactieve houding ten opzichte van lokale 

ondernemers. Denken in kansen en mogelijkheden voor de samenleving.  

 
2.2 Duurzaamheid 
Nederland en onze gemeente hebben een enorme opgave om eind 2050 energieneutraal te worden. 

Dit betekent een forse energiebesparing en de winning van duurzame energie. Het CDA wil hieraan 

een forse impuls geven (mede) omdat dit kansen biedt voor de lokale ondernemers. Het CDA heeft als 

doelstelling om tussen 2030 en 2040 energieneutraal te zijn in gemeente Heerde.   

 

Om dit te bereiken, wil het CDA voor de komende periode een start maken en inzetten op:  

• Verstrekken van duurzaamheidsleningen voor particulieren en bedrijven vanuit een revolving 

fund. 

• Initiatieven uit de lokale samenleving die de duurzaamheid ten goede komen en breed 

gedragen worden, maar waarvan de financiering niet rondkomt, willen wij onder voorwaarden 

kunnen ondersteunen. 

• Waar mogelijk, moet de gemeente een actieve, faciliterende en ondersteunde rol spelen ten 

behoeve van duurzame initiatieven. 

• Wij willen de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in onze regio laten onderzoeken.  

• Een belangrijke voorwaarde voor plaatsing van windmolens is dat er een breed draagvlak is 

onder de direct betrokkenen en omwonenden.  

 

De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde agrarische sector. De agrarische sector 

is van grote betekenis voor de gemeente Heerde. Vergroting en/of verbreding van boerenbedrijven 

willen wij niet belemmeren. Landschappelijke inpassing is daarbij van belang. Het CDA kiest voor een 

goede balans tussen landbouw, natuur en recreatie. 

Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten 

van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren.  
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 3 Omgeving 

 

In toenemende mate krijgen inwoners meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. Zo ook met 

de plannen rondom de omgevingswet. Het CDA gelooft in een duidelijke centrumvisie voor zowel 

Heerde als Wapenveld, waarin ook mogelijke ondernemersfondsen en Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

worden meegenomen.  

 

3.1 Omgevingswet en Omgevingsvisie  
Volgens de huidige planning wordt in 2021 de omgevingswet door de Tweede Kamer vastgesteld. Dit 

betekent dat initiatiefnemers (inwoners en ontwikkelaars) zelf plannen mogen indienen die door de 

gemeente worden getoetst of ze passen binnen de omgevingsvisie. Het CDA vindt dat woningbouw-

plannen van inwoners een eerlijke kans verdienen. Dit houdt een ruimhartige begeleiding van de 

gemeente richting deze inwoners in. 

 

 Ruimtelijk moet het volgende mogelijk worden gemaakt: 

• Woningsplitsing van bestaande woningen toestaan onder specifieke, door de gemeenteraad 

vast te stellen, voorwaarden. 

• Verder vereenvoudigen van het (tijdelijk) plaatsen van mantelzorgwoningen. 

 

3.2 Wonen  
Wij zijn een aantrekkelijke gemeente om te wonen en de verkoop van bestaande en nieuwe woningen 

neemt weer toe. Het CDA streeft naar prettig en betaalbaar wonen voor jong en oud in een 

leefomgeving die schoon en veilig is. Om krimp tegen te gaan, is dit het moment om een actief 

vestigingsbeleid te voeren door jongeren en ouderen naar onze gemeente te halen.  

Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod van nieuwbouwwoningen gecreëerd wordt.  

 

Het CDA wil dit realiseren door de komende vier jaar in te zetten op: 

• Bestaande locaties voor woningbouw versneld in ontwikkeling brengen met ruimte voor 

particulier opdrachtgeverschap. 

• Inwoners en ontwikkelaars uitdagen generatiebestendige woningen te ontwikkelen en te 

bouwen. 

• Nieuwbouw ontwikkelen voor onder meer de huursector en starters. 

• Naast inbreiding in Heerde en Wapenveld ook inzetten op uitbreidingslocaties om de groei 

mogelijk te maken. 

• Duurzaam bouwen en aardgasloze nieuwbouw verder profileren en stimuleren. 

• Opstellen van een integrale woon- en zorgvisie. 

 

3.3 Bereikbaarheid 
Het CDA wil het gebruik van de fiets verder promoten. Wij stellen voor om samen met de provincie en 

de gemeenten Epe en Hattem een fietssnelweg te realiseren tussen Apeldoorn en Zwolle (de F50).   

 

Het CDA is van mening dat filevorming op de A50 een steeds groter knelpunt wordt qua 

bereikbaarheid. Filevorming al dan niet door ongelukken tijdens de ochtend- en avondspits zijn aan de 

orde van de dag. Het CDA vindt dat deze problematiek hoger op de provinciale en Rijksagenda moet 

komen te staan.  
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3.4 Verkeer (dorpscentra) 
Een goede verkeersveiligheid in onze dorpen vinden wij belangrijk. De oversteekplaatsen bij het 

Gezondheidscentrum en de Plus in Heerde worden door veel inwoners als onveilig ervaren.  

Het CDA is voorstander van een autoluw dorpscentrum: auto te gast. Daarnaast is gedeeltelijke 

afsluiting van het dorpscentrum een mogelijkheid. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag tijdens de markt en op 

de zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode om straatfestiviteiten de ruimte te geven.  

Autoluw maken van het centrum van Wapenveld is niet aan de orde, wel willen we laten onderzoeken 

of het centrum voldoende verkeersveilig is.  

 

In de komende vier jaar willen wij het volgende bereiken om de verkeersveiligheid te vergroten: 

• Samen met buurt(en) en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties en mogelijke 

oplossingen. 

• Een verkeersplan maken voor onze dorpen waarbij veilige fiets- en wandelroutes in beeld 

worden gebracht. 

• Er moeten meer wegen komen waar de auto te gast is. 

• Een verkeerscirculatieplan ontwikkelen voor gemotoriseerd verkeer waarbij de consequenties 

van recente en toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen (zoals de verkeerssituatie 

rondom de nieuwe Aldi en de ontwikkelingen rondom de gemeentewerf). 

• Van 1 april tot 1 oktober als proef het dorpscentrum Heerde afsluiten voor gemotoriseerd 

verkeer op de vrijdag- en zaterdagmiddag. 

• Het CDA vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk (in 2018) met de inventarisatie wordt 

gestart en de uitvoering daarop vervolgens spoedig volgt (vanaf 2019). 

 

3.5 Leegstand 
Leegstand in de detailhandel willen we aanpakken. Enerzijds door kritisch te zijn op uitbreidingen van 

het winkelaanbod. Anderzijds kan stedelijke ruilverkaveling kansen bieden voor lokale ondernemers. 

Door op slimme manier ruilen van gronden/panden tussen private partijen willen we verplaatsingen van 

winkels naar het centrum bevorderen en de vrijkomende panden ontwikkelen voor woningbouw. 

 

3.6 H2O bedrijvenpark 
Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O) hebben destijds samen een projectorganisatie opgericht om 

een bedrijvenpark te ontwikkelen. Het Bedrijvenpark H2O is een gemengd bedrijvenpark dat plaats 

biedt aan allerlei uiteenlopende typen intergemeentelijke bedrijven. 

Het CDA steunt de profielwijziging van het bedrijvenpark van intergemeentelijk naar regionaal voor de 

marktregio Zwolle-Kampen-H2O. Doel hiervan is dat de bedrijventerreinen uit de marktregio elkaar 

versterken en zo een kwalitatief goed aanbod bieden in plaats van elkaar beconcurreren.  

Het CDA blijft wel kritisch over de investeringen en de garantstelling die de gemeente Heerde moet 

doen voor het bedrijvenpark, aangezien gemeente Heerde (en onze inwoners) maar beperkt voordeel 

hebben bij dit bedrijvenpark. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor de realisatie van een nieuwe op- 

en afrit op de A28.  

 

3.7 Vliegveld Lelystad 
De ontwikkeling van Luchthaven Lelystad heeft voor- en nadelen voor de regio. Voordeel is de 

toenemende bedrijvigheid in de regio. Voor gemeente Heerde verwachten we echter dat dit voordeel 

minimaal zal zijn, terwijl de nadelen aanzienlijk zijn. Al onze inwoners en recreanten zullen de nadelige 

effecten gaan ondervinden wat betreft toenemende geluidsoverlast.  

Het CDA Heerde-Wapenveld vindt dat Raad en College alles moet doen wat in haar macht ligt om deze 

verslechtering van het leefklimaat te voorkomen. Het CDA roept op om samen te werken met 

bestaande en nieuwe burgerinitiatieven die hieraan bijdragen. 
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 4 Overheid 

 

Het CDA staat voor een mix van persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit. Het gaat om mensen! 

Niet de problemen van mensen staan centraal, maar hun mogelijkheden. Het CDA zet in op een 

gemeentelijke samenleving waarin zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen, ongeacht geslacht, 

leeftijd, inkomen en/of eventuele beperkingen.  

 

De overheveling van Rijk en Provincies van Jeugd, WMO en participatie (beter bekend als de 3D’s) is 

vergezeld gegaan van een sterke bezuiniging over de hele linie. Daardoor is er de afgelopen jaren flink 

gewerkt aan het ontschotten en samenwerken tussen deze decentralisaties.  

Het CDA vindt dat het komende college de reeds ingezette samenwerking en ontschotting binnen het 

sociale domein verder moeten ontwikkelen. Door de toegenomen economische groei is het onze 

verwachting dat er de komende periode meer financiële ruimte ontstaat die het CDA wil inzetten op de 

verdere ontwikkeling van samenwerking, ontschotting en preventie.  

 

4.1 Financiën (en schuldenlast) 
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 

overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld vanuit de 

Rijksoverheid, het andere deel komt onder andere uit lokale heffingen en belastingen.  

 

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.   

 

De lokale heffingen in onze gemeente zijn relatief hoog ten opzichte van omliggende gemeenten. Wens 

van het CDA is om de WOZ niet verder te verhogen, juist te verlagen indien daar ruimte voor is. Mocht 

dit niet haalbaar zijn, dan is inflatiecorrectie toepassen het maximaal toelaatbare. 

 

• Het CDA staat voor een gezond huishoudboekje. 

• Het CDA vindt dat de investeringen recht moeten doen aan de belangen van vandaag, maar 

ook aan die van morgen. 

• Het CDA kiest voor een sluitende begroting en kostendekkende tarieven. 

• Het verloop van de schuldpositie zal een dalende tendens moeten hebben. Hierbij dient er een 

evenwicht gevonden te worden tussen noodzakelijke investeringen en schuldafbouw.  

 

4.2 Subsidiebeleid 
Een nadere uitwerking van de subsidieverordening gaat zorgen voor het verdwijnen van de ‘verkapte 

subsidies’. Te verstrekken subsidies dienen waardevast te zijn en te worden voorzien van een 

inflatiecorrectie (CPI). 

 

Ten aanzien van het subsidiebeleid heeft het CDA het volgende voorstel:  

• Er wordt toegewerkt naar een subsidierelatie die driejarig is, waarin de CPI-compensatie is 

verwerkt. 

 
4.3 Paracommerciële instellingen 
In onze gemeente wordt meer en meer gevraagd van de leden en vrijwilligers van paracommerciële 

instellingen. Dit zijn niet-commerciële inrichtingen met activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-

culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard; zoals sport- en verenigingskantines, 

wijk- en buurtgebouwen, gemeenschapshuizen, school- en kerkelijke gebouwen. 

 

• Om de zelfstandigheid van (sport)verenigen en culturele instellingen te bevorderen, is het van 

belang om de regelgeving omtrent de Drank- en Horecawet in de APV te verruimen.  
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4.4 Transparantie 
Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente Heerde zorg draagt voor een beter leesbare en 

transparante begroting en meerjarenraming, waarvan de publieksversie jaarlijks wordt gepubliceerd in 

De Schaapskooi. Daarnaast moet het voor de burgers te allen tijde mogelijk zijn om via de website van 

de gemeente Heerde kennis te nemen van de gemeentelijke financiële stukken. 

 

4.5 Samenwerking 
Er wordt op verschillende onderwerpen in verschillende verbanden samengewerkt met gemeenten in 

de regio. De samenstelling en het aantal gemeenten en/of het dekkingsgebied kan daarbij variëren.  

Zo maakt gemeente Heerde deel uit van de Veiligheidsregio cluster Noord-Veluwe. Op thema’s zoals 

onder andere cultuur, recreatie en vervoer wordt er gekeken naar samenwerking met de Regio 

Stedendriehoek. Op het vlak van werk en economie is het CDA van mening dat de samenwerking 

vooral met de Regio Zwolle moet worden gezocht. Zwolle is landelijk een sterke economische regio en 

daar kan de gemeente Heerde van profiteren als forensendorp en voor bedrijven als toeleverancier in 

de business-to-businessmarkt.  

 

• Het CDA wil de samenwerking met de Regio’s Zwolle en Stedendriehoek verder uitbreiden. 

• Op ambtelijk niveau kiest het CDA voor een zelfstandige gemeente zolang de kwaliteit van de 

organisatie meer dan voldoende kan worden gewaarborgd. Samenwerking met buurgemeenten 

is daarbij meer dan vanzelfsprekend. 
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