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Inleiding 

 
De gemeente is voor CDA Montferland vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen 
samen leven, voor elkaar zorgen en met elkaar samen werken aan het behoud van ons mooie 
Montferland met al haar kernen. Voor een sterke gemeente met krachtige kernen is een juiste 
verhouding tussen de inwoners van Montferland en de gemeente noodzakelijk. In onze gemeente 
staan de inwoners centraal; betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan 
een mooi Montferland. CDA Montferland gaat zoveel mogelijk met de inwoners van alle kernen in 
gesprek om de behoeften te achterhalen zodat de gemeente een faciliterende rol kan bieden. 
Daarnaast wil CDA Montferland samenwerking stimuleren omdat we samen nog meer bereiken dan 
alleen.  
 
CDA Montferland is een partij die met beide benen in de samenleving staat. Het CDA heeft vier 
kernwaarden en deze kernwaarden zijn de gedeelde waarden die ons verbinden; gerechtigheid, 
tolerantie, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. We zijn een moderne christendemocratische 
volkspartij waar iedereen welkom is die zich verbonden voelt met het mens- en maatschappijbeeld 
van het CDA. Onze waarden en tradities vormen de basis voor al onze besluiten en acties.  
 
In Montferland staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis bij onze familie 
en vrienden, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Zorgen doen we 
samen. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en omkijkt naar dat van 
anderen, kunnen we er samen voor zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten en de 
reguliere zorg voor onze ouderen, zieken en mensen met beperkingen is geregeld, en waar mogelijk 
onderling is vormgegeven. CDA Montferland gelooft in zorg dichtbij de inwoner en wil daarom de 
kernen meer aandacht geven om aan de zorgvraag in de eigen woonplaats te voldoen. 
 
De keuzes voor een Montferland dat we door willen geven, vertalen we ook in een Lokale en 
duurzame economie waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit eerdere successen en financiële 
tegenvallers. CDA Montferland streeft voor kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange 
termijn. Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen 
maar de gemeente helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken. 
 
Het Montferlandse Landschap bestaat uit bijzondere en kenmerkende kwaliteiten die zich door de 
eeuwen heen hebben ontwikkeld. Deze landschappelijke kernkwaliteiten moeten wij als Montferland 
uitdragen en benutten. Montferland moet een begrip worden dat iedereen in Nederland kent. 
Daarnaast moet er ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen die klimaat klaar en duurzaam zijn. De 
historie maar ook de toekomst moeten bijdragen aan het bijzondere karakter van Montferland en 
het stimuleren van economische waarde van ons buitengebied. We gaan voor een duurzaam 
buitengebied dat we door willen geven.  
 
Met ons verkiezingsprogramma voor de komende jaren gaan wij samenwerken aan een Montferland 
waarin iedereen mee kan doen, waarin we  veranderingen realiseren waar dat gevraagd wordt en 
waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan. 
 

Samen durven doen! 



 

4 
 

 

 

 

Samen durven doen! 

 
Wat 

We zien de wereld om ons heen veranderen en je hoort mensen zeggen dat ‘alles zo snel gaat’. De 

zekerheden die we de laatste decennia hebben gehad zijn door de opkomst van internet, de 

economische crisis en vraagstukken rond klimaat en immigratie steeds in beweging. Er kan morgen 

iets gebeuren waar we nog niet vanaf weten en wat direct invloed heeft op het bestaan van ons 

allemaal. Verandering lijkt bijna de enige constante factor. Daar komt bij dat inwoners mondiger en 

zelfbewuster zijn, zelf een berg aan informatie tot hun beschikking hebben en mee willen denken bij 

zaken die hun omgeving beïnvloeden. De tijd dat beleid achter een bureau op een gemeentehuis 

wordt bedacht is, in ieder geval voor veel onderwerpen, grotendeels voorbij. Hier hoort een flexibele 

en transparante gemeentelijke organisatie bij.  

Hoe 

We willen een gemeentelijke organisatie zien die samen met de inwoners werkt aan leefbaarheid. Dit 

doen we door vroegtijdig inwoners, organisaties en verenigingen te betrekken bij het uitwerken van 

plannen of voorleggen van vraagstukken. Dit betekent ook dat we kansen moeten zien in lokale 

initiatieven en hier ondersteuning aan bieden in plaats van drempels en bezwaren op te werpen 

waarom iets niet kan of mag. Uitgangspunt is: ja, mits en niet nee, tenzij. Samen zijn we uiteraard 

wel gebonden aan wettelijke kaders. Als gemeente ben je er voor de inwoners. Het eerste werk ligt 

vaak buiten het gemeentehuis en de gemeente moet hier veel meer en beter zichtbaar zijn om te 

luisteren, faciliteren en ondersteunen. Aan de andere kant zullen inwoners ook betrokkenheid 

moeten tonen om dit samen inhoud te geven vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. We zullen 

het samen moeten doen. Dit is ook pionieren want we weten nog niet wat het beste werkt, wel 

weten we dat ‘het oude’ niet langer functioneert. Bij dit alles past een gemeenteraad die heldere 

kaders stelt, een visie heeft op de toekomst en toeziet op de juiste uitvoering door het college.  

CDA Montferland gaat: 

 De gemeentelijke organisatie herorganiseren zodat deze lokaal aanwezig is in de kern en 

buiten het gemeentehuis. 

 Initiatieven en projecten samen met inwoners, organisaties en verenigingen oppakken 

 Voldoende geld en menskracht beschikbaar stellen om bovenstaande te kunnen doen 

 Grensoverschrijdende samenwerking met andere gemeenten aan  

 Heldere kaders stellen en steeds toetsen aan de effecten voor de inwoners 
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Kernen 

 
Wat 

Elke kern in onze gemeente heeft zijn eigen karakter en identiteit. Dat maakt elke kern ook bijzonder 

en uniek. Die eigenheid is vaak ook de kracht van een kleine kern, omdat het mensen verbindt. Wij 

zijn trots op onze kernen en willen het eigen karakter van de dorpen en stad graag behouden. Bij 

ontwikkelingen moeten we goed luisteren naar de wensen en behoeften van de mensen in de 

kernen. Belangrijk is hierbij is dat de ontwikkelingen toekomstbestendig en financieel haalbaar zijn. 

We moeten zoeken naar oplossingen, zodat niet alleen de huidige inwoners, maar ook de 

toekomstige inwoners prettig kunnen wonen met de juiste voorzieningen dicht in de buurt. De 

oplossingen moeten worden gesteund door de inwoners van de verschillende kernen. 

Hoe 

CDA Montferland staat open voor de wensen en ideeën van dorpen en verenigingen. We blijven 

goed luisteren naar wat de inwoners van de kernen willen. Het moet voor iedere kern mogelijk zijn 

om activiteiten en evenementen te organiseren, zonder dat de gemeente zich daar teveel mee 

bemoeit. De gemeente is er vooral voor een faciliterende en ondersteunend rol. Waar nodig zal 

samenwerking tussen kernen gestimuleerd en ondersteund worden. Ook moet iedere inwoner van 

de gemeente Montferland binnen een redelijke afstand kunnen sporten en zijn hobby kunnen 

uitoefenen. We komen niet aan de subsidies voor verenigingen. Verenigingen zijn het cement van 

onze samenleving die binden en verbinden. 

CDA Montferland gaat: 

 in alle kernen een leesfaciliteit aanbieden 

 samenwerking tussen kernen en verenigingen stimuleren (als daar behoefte aan is) 

 geen samenwerkingen en clustering afdwingen indien daar geen draagvlak voor is 

 De gemeentelijke organisatie aanpassen zodat er actief met de kernen in gesprek gegaan 

wordt en men weet wat er nodig is 

 De per kern benoemde speerpunten uitvoeren (zie “punten per kern” verderop) 
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Beleven 

 
Wat 

Montferland is een prachtige gemeente voor de inwoner en de toerist. Alles wat goed is in 

Montferland willen we behouden. Maar we zien ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen om onze 

gemeente nog aantrekkelijker te maken. CDA Montferland gaat zich daarom inzetten voor 

initiatieven die meehelpen aan een sterk platteland, waar je prettig kunt wonen, werken en 

verblijven. Daarbij gaan we uit van het bestaande landschap dat zo kenmerkend is voor onze dorpen 

en stad. De kerktorens, de molens, het kasteel en Peeskesbult vallen vaak al van verre op en geven 

onze kernen een eigen karakter. Dat maakt onze gemeente ook zo geliefd bij fietsers en wandelaars. 

Dat Montferlandse karakter willen we in de toekomst verder versterken.  

Hoe 

CDA Montferland zet zich in om het Montferlandse landschap beter op de kaart te zetten. Daarvoor 

willen we de unieke combinatie van ons agrarisch gebied, de natuur, cultuurhistorie en monumenten 

verder versterken. Het monumentenbeleid wordt verder voortgezet. Zo moet de gemeente nog 

aantrekkelijker worden om in te wonen en te recreëren. Daarnaast gaan we ’s-Heerenberg als 

kasteelstad promoten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en de openbare 

ruimte moeten duurzaam zijn en passen in het landschap en het karakter van Montferland. Door 

(fiets)routes te verbeteren en uit te breiden maken we van Montferland nog meer dan nu, een echte 

fietsgemeente. Om dit te bereiken moeten er bijvoorbeeld ook snelle fietsverbindingen met breed 

asfalt, zodat ook andere recreatieve gebruikers er gebruik van kunnen maken, en meer oplaadpalen 

voor elektrische fietsen komen. 

CDA Montferland gaat: 

 Toerisme promoten en activiteiten faciliteren 

 Via project levend landschap stimuleringsbudget beschikbaar stellen voor groepen en kernen 
die het landschap willen verbeteren 

 Snelle brede fietsverbindingen maken met elektrische palen langs de routes en op drukke 
plekken 

 Samen met de toeristische sector in Montferland de fietsroutes uitbreiden 

 Samen met de toeristische sector wandelroutes opzetten en promoten 
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Aantrekkelijk wonen en bereikbaarheid 
 
Wat 

De samenstelling van onze bevolking verandert. Er komen steeds meer ouderen en het aantal 

jongeren in onze gemeente neemt verder af. Daarnaast komen er steeds meer statushouders in 

Montferland. Dit betekent dat ook de behoeften van de inwoners veranderen. Daar moeten we in de 

toekomst bij ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de woningbouw, voorzieningen en 

bereikbaarheid rekening mee houden. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Zij moet ervoor 

zorgen dat Montferland ook op de lange termijn voor jong en oud een aantrekkelijke gemeente blijft 

om in te wonen en samen te leven. Daarbij krijgen de inwoners een grotere stem. De gemeente moet 

naar haar inwoners luisteren en samen met hen het beleid voor de komende jaren bepalen. 

Hoe 

We maken ons sterk voor voldoende woningaanbod voor iedere doelgroep. Hierbij is veel aandacht 

voor starters, ruimte voor levensloopbestendige woningen en woningbouw in de kleine kernen, maar 

ook voor voldoende voorzieningen en een groene openbare ruimte. Basisscholen willen we het liefst 

zo dicht mogelijk bij het kind, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 

De bereikbaarheid willen we verbeteren door vooral lokale knelpunten aan te pakken. Denk 

bijvoorbeeld aan de verkeerproblemen in ’s-Heerenberg en het verkeersluw maken van het centrum 

van Didam. Voor een veilige leefomgeving is meer handhaving door de politie en gemeente gewenst. 

Hiernaast verwachten we ook eigen verantwoordelijkheid, waarbij mensen elkaar aanspreken op 

sociaal ongewenst gedrag.  

CDA Montferland gaat: 

 In de komende periode 200 woningen realiseren, met name in kleine kernen 

 Waar het niet mogelijk is om via inbreiding woningen te bouwen in gesprek met de provincie 

om te kijken waar woningbouwcontouren aangepast kunnen worden 

 Specifiek beleid maken om jongeren te boeien en te binden aan Montferland 

 Een klankbordgroep voor jongeren opzetten om de jongeren te betrekken bij het 

ontwikkelen van plannen in onze gemeente 

 Verkeersknelpunten voor heel Montferland in beeld brengen en de veiligheid verbeteren  

 Het landelijke en provinciale CDA netwerk benutten voor snellere verbreding van de A12, 

aansluiting A15 en dubbel spoor Arnhem-Doetinchem 

 Meer capaciteit vrijmaken voor het aanpakken van verkeersovertredingen 

 Eigen verantwoordelijkheid bevorderen door een gemeente brede campagne  

 Wateroverlast aanpakken in samenwerking met andere overheden en bewoners 
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Zorgen doen we samen 
 
Wat 

Er is de afgelopen vier jaar veel veranderd in de zorg. Waar de zorg in het verleden nog door het Rijk 

werd geregeld, is de gemeente nu zelf verantwoordelijkheid voor de zorg. Was het altijd ‘zorgen 

voor’, nu is het ‘zorgen dat’. Dit betekent dat we de komende jaren samen die zorg inhoud moeten 

geven, om de passende zorgvraag voor onze medemens te realiseren. Dat kan de overheid niet 

alleen. De zorg komt dichtbij naar de eigen omgeving en wordt op maat en op tijd geleverd. Dit 

vraagt een andere aanpak van de zorg in onze gemeente die we alleen samen met de inwoners 

inhoud kunnen geven. De sociale teams gaan echt lokaal werken in de wijken en kernen en van 

daaruit hun zorg en welzijnstaken uitvoeren. Daardoor kennen ze hun omgeving en kunnen ze snel 

inspelen op de zorg  die nodig is. Verder moeten de sociale teams ook eigen initiatieven van 

inwoners voor de zorg ondersteunen. Zo wordt de zorg voor iedereen toegankelijker. 

Hoe 

We bieden in de wijken en kernen alleen die zorg die echt nodig en gewenst is door goed te luisteren 

naar de omgeving en de mensen die zorg vragen of nodig hebben. Daarbij laten we de vaste zorg- en 

organisatiestructuren los en leveren we samen met het netwerk van de zorgvrager en binnen de 

wettelijke kaders zorg op maat. Het is onze taak om mensen en organisaties zoveel mogelijk te 

steunen bij de keuzes die ze hierbij maken en ze zo weinig mogelijk lastig te vallen met allerlei regels. 

Verder gaan we het samenwerken tussen buurten en al bestaande initiatieven en zorgorganisaties 

versterken zodat er korte lijnen ontstaan. Het liefst beginnen we hier morgen al mee en zetten we de 

sociale teams in om alvast de wensen en behoeften van de mensen in de wijken en kernen in kaart te 

brengen. De vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente zijn een onmisbare schakel hierin, zij 

moeten zoveel mogelijk ondersteund en waar nodig ontlast worden. 

CDA Montferland gaat: 

 De inwoner in overleg met zijn hulpverleners laten invullen waar zijn of haar zorgvragen 

liggen waarbij de zorgvraag en ondersteuningsvraag centraal staat 

 Wijken en kernen meer ruimte geven om zorg voor haar inwoners te organiseren 

 Zorg en welzijn lokaal organiseren en positioneren in de wijken en kernen zowel vanuit 

de gemeente, de mensen en de zorg aanbieders 

 De welzijnsactiviteiten beter afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de inwoner 

 De zorgaanvraag versimpelen zodat er minder regels en minder papieren rompslomp is 
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Werken 

 
Wat 

Montferland ligt geografisch erg gunstig voor grote logistieke bedrijven en hieraan verbonden 

ondernemingen. Onze prachtige natuurlijke omgeving biedt bovendien veel mogelijkheden voor het 

toerisme. Deze kansen willen we optimaal benutten. Dit mag echter niet ten koste gaan van ons 

woonplezier en ons platteland. Voor een leefbaar en sterk platteland is een gezonde agrarische 

sector erg belangrijk. Dat vraagt ook ruimte voor onze boeren om te kunnen ondernemen. 

Montferland moet voor bedrijven een aantrekkelijke gemeente zijn om zich te vestigen. We willen 

daarom werken aan een goed ondernemersklimaat. Meer werk betekent namelijk ook meer mensen, 

zoals jongeren en starters, die kunnen meedoen aan het arbeidsproces maar ook aan het actieve 

(verenigings)leven in elke kern. Wij zijn er van overtuigd dat dit de basis is voor onze welvaart en ons 

welzijn.  

Hoe 

CDA Montferland gaat zich inzetten om het bedrijventerrein DocksNLD 2 verder te ontwikkelen. Bij 

de bouw moet echter wel rekening worden gehouden met het omliggende landschap. De bouw moet 

passen bij de natuurlijk omgeving en duurzaam zijn. Voor bedrijven is een goede bereikbaarheid 

essentieel. De komende jaren willen we daarom meer geld steken in de infrastructuur. Verder ziet 

CDA Montferland het midden- en kleinbedrijf als een belangrijke werkgever. Door meer samen te 

werken kunnen we de kennis en kunde van deze ondernemers nog beter gebruiken, bijvoorbeeld bij 

de promotie van ons unieke toeristische en recreatieve gebied. Bovendien moet er voor (agrarische) 

ondernemers meer ruimte komen voor ondernemerschap en activiteiten.  

CDA Montferland gaat: 

 Meedenken met de behoeften van ondernemers en deze ondersteunen 

 DOCKSNLD 2 verder ontwikkelen  

 Het Masterplan Didam uitvoeren om de centrumfunctie te versterken 

 Initiatieven voor oplaadpunten voor elektrische auto’s ondersteunen 
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Punten per Kern 

 

Azewijn: 

 De dorpsraad Azewijn en verenigingen ondersteunen bij initiatieven om de leefbaarheid in 
Azewijn op peil te houden 

 Mogelijkheden benutten om Azewijn te laten groeien naar 1.000 inwoners 

 Een nieuw Dorpsplein realiseren 

 Agrariërs ruimte bieden bij ontwikkelingen en bij herbestemming en 
inwoning/woningsplitsing kijken naar de mogelijkheden om zo een leefbaar buitengebied te 
behouden 

 De benodigde zorg en welzijnsbehoeftes actief en dichtbij de inwoners van Azewijn 
aanbieden 

 

Beek/Loerbeek:  

 Woningen bouwen naar behoefte in Beek en Loerbeek. 

 De st. Jansgildestraat renoveren zodat deze ook voor voetgangers, welke minder goed ter 
been zijn, begaanbaar wordt 

 Het centrumplein in Beek vernieuwen 

 Bermen en wegranden in het buitengebied goed onderhouden 

 Verenigingen faciliteren die gezamenlijk goede plannen hebben en aandacht houden voor 

het rijke verenigingsleven van Beek en Loerbeek 

 

Braamt / Wijnbergen:   

 De ontwikkelingen rondom het accommodatiebeleid ondersteunen en faciliteren dat dit 
proces goed begeleid wordt  

 Het servicepunt Braamt mede helpen tot stand te komen 

 De fusieplannen tussen Sint-Joris en VV Zeddam ondersteunen en helpen bij het realiseren 
van een gezamenlijke accommodatie 

 De openbare ruimte, zowel qua wegen als groen opknappen in het binnen en buitengebied 
van Braamt 

 Samen met school een nieuw multifunctioneel schoolplein realiseren  
 

Didam: 

 Een verkeerscirculatieplan voor het centrum van Didam opstellen  

 Inzetten op een levendig en toekomstbestendig centrum door middel van het uitvoeren van 
het masterplan Didam 

 De toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart brengen en hierbij aansluiten op de 
behoefte van de Didamse bevolking  

 Een goede bibliotheekfunctie behouden en moderniseren  

 Woningen bouwen naar behoefte en doorstroming binnen de huizenmarkt stimuleren 
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 De verkeersveiligheid van kinderen naar school en sportcomplexen garanderen (DVC – 
Margriet – Tennis- Brede school zuid) 

 

 

’s Heerenberg / Lengel:  

 Samen met Stichting Huis Bergh een langparkeervoorziening aan de ingang van de Plantage 
aan de Emmerikseweg realiseren 

 De leegstand van winkels in de binnenstad aanpakken door in overleg te gaan met de 
betrokken partijen en te stimuleren dat winkels buiten het centrum verplaatsen naar het 
centrum om zo een attractiever centrum te creëren   

 Een Verkeerscirculatieplan opstellen waarbij rekening gehouden wordt met de herinrichting 
van de Drieheuvelenweg en waarbij de ‘s-Heerenbergse bevolking vroegtijdig meegenomen 
wordt  

 Na totstandkoming van het verkeerscirculatieplan breed overleg opstarten met alle 
betrokken partijen over de locatie voor een nieuwe Brede School 

 De verkeersveiligheid van de Antoniusstraat in Lengel in kaart brengen en waar nodig 
verbeteren 

 

Kilder: 

 Ook na realisatie van de woningen op het oude voetbalveld levensloopbestendige woningen 
en woningen voor starters blijven bouwen 

 Met betrekking tot welzijn en zorg de oplossingen bieden dichtbij de inwoners van Kilder 

 Initiatieven om de leefbaarheid in Kilder op peil te houden ondersteunen 

 De openbare ruimte op het gewenste niveau brengen waarbij ook gezorgd wordt voor 
begaanbare zandwegen 

 

Loil:  

 Woningen bouwen voor alle doelgroepen naar behoefte 

 Initiatieven die er zijn om  de school in Loil aanwezig te houden ondersteunen mits de 
kwaliteit van goed onderwijs gewaarborgd kan blijven 

 Initiatieven ondersteunen om het verenigingsleven actief te houden en clustering niet 
doorvoeren als daar vanuit de gemeenschap geen behoefte of noodzaak voor is 

 Zorgen dat de benodigde zorg actief en dichtbij de inwoners van Loil worden aangeboden 

 Flexibiliteit en maatwerk bieden bij ondernemersplannen in het buitengebied van Loil 
 

Nieuw Dijk:  

 Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk en verenigingen/stichtingen ondersteunen bij (nieuwe) 

initiatieven om de leefbaarheid in Nieuw-Dijk op peil te houden 

 Vernieuwende initiatieven en projecten op het gebied van welzijn en zorg die belangrijk zijn 

voor het “nieuwe levensplezier” van mensen ondersteunen 

 Maatwerk, meer vrijheid en financiële ondersteuning bieden bij lokale initiatieven 

 Oog houden voor een mooi buitengebied, dat voor zowel onze agrariërs als de bewoners van 

dit gebied een fijne leef- en werkomgeving moet blijven 

 Voor alle doelgroepen woningen bouwen naar behoefte  
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Stokkum:  

 Een goede dorpsvoorziening realiseren waarbij samenwerking tussen verenigingen en 
bestaande gebouwen voorop staan 

 Een veilige schoolroute naar ‘s-Heerenberg inrichten 

 Samen met de dorpsraad het nieuwe initiatief ‘Levend landschap’ oppakken om tot een 
actief landschapsbeheer te komen 

 Bereikbaarheid garanderen voor gemotoriseerd verkeer bij o.a. sport evenementen zodat 
Inwoners zo min mogelijk overlast ondervinden 

 Goede bewegwijzering naar de uitkijktoren realiseren 

 Woningen bouwen op maat passend in de ruimtelijke uitstraling van de omgeving 
 

Zeddam / Vethuizen:  

 De rondweg beschikbaar maken voor het agrarisch verkeer 

 De fusieplannen tussen VV Zeddam en Sint Joris ondersteunen en helpen bij het realiseren 
van een gezamenlijke accommodatie 

 Het toerisme in Zeddam ondersteunen en uitbouwen  

 De inrichting van de openbare ruimte aanpassen om hard rijden en parkeerproblemen te 
voorkomen 

 Het voormalig terrein van de lagere school herinrichten en aanpassen om hier dé centrale 
speeltuin van Zeddam van te maken  

 

 

Kandidaten  
 

Met onderstaande kandidaten willen we bovengenoemde punten gaan realiseren: 

1. De heer O.G. van Leeuwen (Oscar) / lijstrekker BRAAMT 

2. Mevrouw K.F.T. Looman (Karlijn) DIDAM 

3. De heer W.J.A. Gerritsen (Walter) BEEK 

4. De heer A.J.B.G. Dieker (Ap), DIDAM (Loil) 

5. De heer W.B.M. Linssen (Wilfried) ’s-HEERENBERG 

6. De heer C.G.H. Polman (Chiel) DIDAM 

7. De heer M.H.C.Th. Berendsen (Marcel) KILDER 

8. De heer F.G.J.M. Tiemessen (Frank) DIDAM (Nieuw-Dijk) 

9. De heer J.W.G. Menting (Jurge) ZEDDAM 

10. De heer T.J.C. Bolder (Theo) AZEWIJN 

11. De heer R.W.M. Cremer (Raymond) STOKKUM 

12. De heer P.A.G. Peters (Paul) DIDAM 

13. Mevrouw D.D. Balduk (Diede) BEEK 

14. Mevrouw S.L.M. Lenting-Meijer (Sandra) DIDAM (Loil) 

15. De heer A.F.C. Bosman (Aschwin) ’s-HEERENBERG 

16. Mevrouw M.D.W. Balduk (Merel) DIDAM (Loil) 
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17. De heer H.J. Koster (Herman) BRAAMT 

18. Mevrouw P. Pieper-Hagen (Plonia) ‘s-HEERENBERG 

19. De heer F.H.W. Polman (Frenk) DIDAM 

20. De heer R.R.B. Loeters (Rik) DIDAM 

21. De heer A.H.M. Reuling (Ab) DIDAM 

22. De heer H.J.G. Jansen (Herman) DIDAM (Loil) 

23. De heer B.G. Rosendaal (Ben) BEEK 

24. De heer J.B.A.M. Stein (Hans) ’s-HEERENBERG 

  

  


