
Samen komen we verder

CDA kiest voor jou!



Vitale kernen
Robuust buitengebied

Door vergrijzing en bezuinigingen staan veel
voorzieningen als scholen, dorpshuizen en
sportbeoefening onder druk. Het CDA ziet in
veel kernen dat een actieve bevolking het
verschil maakt.

Het CDA Lochem staat voor:
- Behoud van scholen in elke kern.
- Ondersteuning van dorpsraden en
verenigingenbesturen.
- Woningbouw in elke kern, voor jong én oud.
- Aandacht voor behoud van een gezonde
middenstand.

Werk en Inkomen
Ondernemende gemeente

De gemeente Lochem is een
ondernemersgemeente. Er zijn zo'n 3000
bedrijven met 15.000 banen. In een tijd van
crisis moet de gemeente dat koesteren en
waar mogelijk ondersteunen.

Het CDA Lochem staat voor:
- Actieve hulp voor diegenen die moeilijk aan
werk kunnen komen.
- Voldoende bedrijventerreinen voor
verschillende doelgroepen en bedrijfstypes.
- Ondersteuning van bedrijfsverplaatsing, waar
mogelijk met provinciale subsidie.
- Behoud en ontwikkeling van de agrarische
sector.
- Stageplekken voor jongeren en werklozen.



Zorgen om de Zorg
Nieuwe taken voor Lochem

De komende jaren gaat er veel veranderen in
de zorg voor jongeren, ouderen en mensen
zonder werk of een arbeidshandicap. Veel
taken worden met een forse bezuiniging  door
het rijk aan de gemeente overgedragen.

Het CDA Lochem staat voor:
- Zorgvuldige overgang van zorgtaken van rijk
naar gemeente.
- Geen zorguitval voor zorgvragers.
- Ombuigingen van de zorg in nauw overleg
met zorgverleners, burgers en hun omgeving.
- Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zorg
dicht bij huis te houden.
- Zelfredzaamheid ondersteunen daar waar dat
mogelijk is.

Infrastructuur
Onderhouden en verbeteren

Bereikbaarheid over weg, water en spoor blijft
de komende tijd een belangrijke taak voor de
gemeente.

Het CDA Lochem staat voor:
- Goed onderhouden wegen.
- Met burgers en aktiegroepen goederen-
vervoer over bestaand spoor tegenhouden.
Het CDA heeft goede ingangen in Den Haag.
- Aanleg rondweg Lochem in de komende vier
jaar realiseren.
- Verbetering  fietspadennetwerk, Lochem
propageren als Fietsgemeente.
- Verbetering OV. Actualiseren van Station
Laren/Almen en Eefde.



Nieuwe rol
gemeente
Richten op kerntaken

De taak van de gemeente verandert de
komende jaren door bezuinigingen en nieuwe
taken.

Het CDA staat voor:
-  Nu geen gemeentelijke herindeling.
-  Geen belastingverhoging voor de burger, ook
niet vanwege rijksbezuinigingen.
-  Effectiever werken door meer en betere
samenwerking met burgers, organisaties en
andere gemeenten.
-  Een open samenwerking tussen gemeente
en burgers, met het gemeentehuis als
ontmoetingsplek.
 
CDA kiest voor JOU! Samen komen we verder.

Lochem

Wilt u ons uitgebreide
gemeenteraadsprogram lezen? Kijk dan op
www.cdalochem.nl onder standpunten.

twitter www.twitter.com/cdalochem
facebook www.facebook.com/cdalochem

website www.cdalochem.nl


