
CDA Lokaal - Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 1

Goed wonen
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Lokaal



2



CDA Lokaal - Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 3

De kern 
van dit verkiezingsprogramma

‘Goed wonen’, het klinkt zo vanzelfsprekend. Echter achter de term ‘Goed wonen’ blijkt 

dat die term veel meer is dan alleen maar het hebben van een goede huisvesting in welke 

vorm dan ook. ‘Goed wonen’ is een samenvoeging van een reeks van onderwerpen die in 

gezamenlijkheid het ‘goed wonen’ invulling geven en het ook zo bij de inwoners van de 

gemeente Nunspeet laten beleven.

Die onderwerpen zijn in willekeurige volgorde rust, ruimte, natuur, milieu, winkelaan-

bod, veiligheid en saamhorigheid. Maar ook de mate van zorgverlening en het aanbod 

en kwaliteit van onderwijs. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid, diversiteit en betaalbaar-

heid en kwaliteit van de bebouwing scoren eveneens hoog op de ladder. En tenslotte 

het aanbod van culturele en sportieve voorzieningen, horeca en verblijfsrecreatie. En dat 

allemaal onder de vlag van een betrouwbaar en transparant gemeentelijk bestuur.

De opbouw van het verkiezingsprogramma

De bovenstaande kernbeschrijving vat eigenlijk onze gehele insteek en gedrag voor de 

komende raadsperiode samen. Om het daarbij te laten is wat erg karig. Daarom is dit 

verkiezingsprogramma uitgebreider opgesteld. Te beginnen met een voorwoord van de 

lijsttrekker Wichert Stoffer, gevolgd door een artikel waarin CDA Lokaal als de lokale partij 

voor de Nunspeetse samenleving wordt neergezet. Daarna volgt een opsomming van 

een drietal hoofdthema’s die elk voorzien zijn van een aantal deelthema’s. 

CDA Nunspeet / CDA Lokaal

Als CDA Nunspeet, dat onze officiële naam is en blijft, houden wij de uitgangspunten van 

het CDA in ere. Maar met de werknaam CDA Lokaal gaan wij ons vooral concentreren op 

de lokale en deels regionale problematiek en uitdagingen.
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Goed wonen 
= dorps wonen + naar elkaar omzien

In een bekend landelijk weekblad verschijnt jaarlijks aan het begin van de zomer een on-

derzoek naar “de Beste gemeenten van Nederland”. Nunspeet scoort steevast bijzonder 

goed in deze lijst, het is goed wonen in onze gemeente. Een wat specifiekere blik op de 

resultaten van het onderzoek leert dat er ook verbeterpunten te onderscheiden zijn. Er is 

veel waardering voor rust, ruimte, natuur, winkel-aanbod, veiligheid en saamhorigheid. 

Maar de scores voor bereikbaarheid van zorg en onderwijs zijn een stuk lager. En de ver-

keersveiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit van bebouwing stemt ook niet altijd tot tevre-

denheid. Daarnaast kan het aanbod aan culturele en sportieve voorzieningen, horeca en 

verblijfsrecreatie ook nog wel een impuls gebruiken.

Alle reden voor het nieuw te vormen gemeentebestuur om niet te verslappen, maar se-

rieus werk te maken van deze thema’s waarop vooruitgang kan en vooral moet worden 

geboekt.

Goed wonen is hét thema waar CDA Lokaal zich voor wil inzetten in de komende raad-

speriode. Dat klinkt eenvoudig, maar er is veel werk aan de winkel om te zorgen dat in-

woners van Nunspeet met recht kunnen zeggen: ‘het is goed wonen in onze gemeente!’. 

Sommige thema’s vergen lobbywerk richting landelijke en provinciale overheid.  

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn daar voorbeelden van. Andere onderwerpen 

kunnen lokaal worden aangepakt. Uit het onderzoek blijkt dat speelsheid en aandacht 

voor historie belangrijk worden gevonden bij het inrichten van de openbare ruimte en 

bebouwing. 
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Ook is het belangrijk dat er genoeg te beleven en te ondernemen is in de directe om-

geving. Beschikbaarheid en kwaliteit van zorg en onderwijs zijn complexe thema’s, waar 

intensieve samenwerking van álle partijen nodig is om te kunnen verbeteren. Daarom zal 

CDA Lokaal zich inzetten voor een brede samenwerking in de gemeenteraad met een 

gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid. 

De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal en afstandelijk. Dat is niet waar wij als 

lokale partij warm voor lopen. Wij staan voor een lokale overheid die naast haar inwoners 

staat, betrokkenheid toont en normaal aanspreekbaar is. Inwoners moeten zonder veel 

moeite en wachttijd een medewerker van de gemeente kunnen spreken om zaken te 

regelen. Dat is belangrijker dan mooie gebouwen en dure projecten. 

Gemeentebestuur en gemeenteraad moeten zich vooral bezighouden met de kerntaken: 

zorgen voor een goede woonomgeving en voldoende ruimte om te ondernemen en 

werken. Daarnaast moeten de sociale en maatschappelijke voorzieningen goed op orde 

zijn en moet de gemeente zelf goed bereikbaar en betrouwbaar zijn. Tenslotte: iedereen 

is welkom, iedereen mag meedoen en we gaan respectvol met elkaar om.

Kiest u voor CDA Lokaal, dan kiest u voor een luisterend en betrouwbaar gemeentebe-

stuur. Geen stadse verstening en moderniteit, maar behoud van het dorpse karakter en 

respect voor cultuur en lokale tradities. Een samenleving waarin we naar elkaar omzien 

én waarin we elkaar op verantwoordelijkheid wijzen. Wij zetten ons daar als lokale partij 

graag voor in en ik ga daarin als lijsttrekker graag voorop. 

Wichert Stoffer

Lijsttrekker CDA Lokaal
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CDA Lokaal in een breed perspectief

CDA Lokaal als de lokale partij voor de Nunspeetse samenleving

CDA Lokaal is een partij voor de samenleving gericht op het lokale belang. Gelijktijdig is 

de blik en zijn de contacten ook naar buiten gericht. Wij maken, hoe dan ook, deel uit 

van een breed regionaal, provinciaal, landelijk en zelfs Europees netwerk. En dat is nood-

zakelijk omdat het samenwerken en het verbinden niet aan welke gemeentegrens dan 

ook gebonden is. 

De ‘C’ van CDA Lokaal

Centraal in onze denk- en handelswijze staat de ‘C’ van christelijke waarden en tradities. 

Die tradities en waarden bevatten voor christenen en niet-christenen waardevolle be-

ginselen: medemenselijkheid, niemand achterlaten, goedheid voor de ander en rekening 

houden met elkaar. De ‘C’ in het CDA is onmisbaar, vormt de kern van ons handelen en 

denken en vormt voor ons een tijdloze kernwaarde. 

De Nunspeetse inspiratie

Het gaat volgens ons niet alleen om het individu, maar om een samenleving waar-in 

mensen tot hun recht komen. Om daaraan bij te dragen doen wij aan politiek. Wij kijken 

naar mensen door de bril van de hoop. Hoop is er voor ieder mens persoonlijk en voor 

de samenleving als geheel. Wij voelen een bijzondere betrokkenheid bij kwetsbare men-

sen. We halen graag het goede in mensen naar boven, en gaan uit van wat mensen wèl 

kunnen.

CDA Lokaal en de dynamische samenleving

‘Als een pijl vliegt de tijd voorwaarts, altijd een onbekende toekomst tegemoet. Nooit 

omgekeerd. Het verleden keert niet terug’. Dit statement verbeeld heel goed de kracht, 

de complexiteit en de effecten van de dynamische samenleving waarvan wij allen deel 

van uitmaken.  
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De dynamiek van de samenleving is zeer breed aanwezig en kent veel herkenbare eco-

nomische, politieke,  spirituele en sociale kanten. “En daarboven hangt als en soort pa-

raplu de digitale samenleving waar iedereen zich onderdeel van voelt met het besef dat 

digitalisering voor iedereen weer iets anders betekent omdat eenieder eigen behoeften 

heeft” aldus Laurentien van Oranje. Zie daar het dynamische speelveld van ook de Nun-

speetse samenleving. CDA Lokaal maakt deel uit van dat speelveld en wil en moet zich 

daarop richten. Dat vereist dus realiteitszin, oplettendheid en flexibiliteit. Want wat van-

daag ‘a’ is,  kan morgen ‘b’ zijn. Die verschuiving missen betekent achter de feiten aan 

gaan lopen en dat wil CDA Lokaal niet.

CDA Lokaal als open volkspartij

Omdat wij een open volkspartij zijn biedt het CDA Lokaal ook in Nunspeet plaats aan veel 

verschillende mensen. Voor ons begint politiek met de erkenning van het maatschappe-

lijk initiatief. De gemeente geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen 

wat ze kunnen doen. 

Vertrouwen staat centraal 

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. We zetten in op betrokken burgers 

om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander 

kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke 

maat (weer) zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. In ons mens- en maatschappijbeeld 

staat centraal dat je niet voor jezelf, maar voor een ander leeft. Daar past geen anonie-

me kern bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de 

samenleving. Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen, families, buurten en 

organisaties zelf.
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Wat wil CDA Lokaal bereiken?

In dit verkiezingsprogramma benoemen wij de thema’s die wij de komende 4 jaar be-

langrijk vinden voor onze gemeente. We geven aan wát we willen bereiken als CDA 

Lokaal. De raadszaal is daarbij een belangrijke plek waar alle belangen en wensen tegen 

elkaar afgewogen worden. Daar moeten we zuinig op zijn: het is wezenlijk voor onze 

democratie. 

Er is een noodzaak om via onze volksvertegenwoordigers gezamenlijk te bepalen wel-

ke waarden we willen realiseren als gemeenschap. Keuzes zijn nodig én het stellen van 

prioriteiten. Het politieke debat zal vaker moeten gaan over ‘doen we de goede dingen?’, 

in plaats van ‘doen we de dingen goed?’ Nog sterker dan voorheen zullen ondernemers, 

onderwijsinstellingen, sportverenigingen, kerken, zorginstanties, medeoverheden, wo-

ningbouwcorporaties en al die andere instellingen en organisaties die een rol spelen in 

het publieke domein en zeker onze inwoners de komende jaren ook een groot deel van 

de Nunspeetse politieke agenda mede gaan bepalen. 

Het gaat er om voortdurend de afweging te maken tussen de noodzaak versus de wen-

selijkheid. Die keuzes zijn richtinggevend voor het handelen van de gemeente en dat 

gebeurt wel in steeds sneller veranderende omstandigheden. 

Hoe en met wie gaat het CDA Lokaal aan de slag?

Het ‘hoe’ is lastig aan te geven, simpelweg omdat de rol en positie van de overheid ten 

opzichte van de samenleving in een snel tempo aan het veranderen is. 

Maatschappelijke, technische en economische ontwikkelingen volgen elkaar razend-

snel op. Onze maatschappij vormt zich meer en meer tot een netwerksamenleving met 

mondige en actieve burgers. Burgers die als gevolg van de digitalisering voor informatie-

verstrekking niet meer alleen afhankelijk zijn van de overheid, maar zelf op het internet 
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antwoorden op hun vragen opzoeken. In zo’n netwerksamenleving gaan volksverte-

genwoordigers niet meer óver de samenleving, maar staan ze er middenin.

Het werken aan ‘goed wonen’ vertaalt zich ook in de politieke arena. Wij zetten in op 

een zo breed mogelijke samenwerking binnen de gemeenteraad.  Ons uitgangspunt 

is daarbij een positief kritische grondhouding gebaseerd op de CDA-beginselen rent-

meesterschap, gespreide verantwoordelijkheden, publieke gerechtigheid en solida-

riteit. Terugkijkend op de afgelopen raadsperiode is die houding ook daadwerkelijk 

zo ingevuld en heeft CDA Lokaal als een niet-coalitiepartij zinvolle bijdragen kunnen 

leveren aan het besturen van onze gemeente.

In steeds meer gemeenten zijn en worden er raadsakkoorden gesloten waarin de 

hoofdlijnen voor de aankomende 4 jaar worden vastgelegd. CDA Lokaal zal, als daar 

een breed draagvlak voor gaat ontstaan, welwillende tegenover staan. Een dergelijk 

akkoord vraagt wel van alle partijen de inzet en de wil om samen te zoeken naar wat 

de goede dingen zijn voor de Nunspeetse samenleving. Als CDA Lokaal verbinden wij 

ons alleen aan een (brede)coalitie wanneer de kernpunten en bijbehorende thema’s 

uit ons programma doorklinken in een gezamenlijk akkoord. 
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Onze kernpunten en bijbehorende thema’s

CDA Lokaal wil de komende raadsperiode zich vooral richten op een drietal hoofdthema’s met 

elk een aantal bijbehorende deelthema’s. In de uitwerking beperken wij ons bewust tot korte 

beschrijvingen en ideeën. De kracht zit in de bondigheid van de toelichting en wij creëren daar-

mee geen hard gestelde grenzen, maar juist volop mogelijkheden om gezamenlijk tot een goed 

bestuur te komen.

De drie hoofdthema’s die wij onderscheiden onder de noemer ‘Goed wonen’ zijn:

Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken

Angle-double-right Een luisterend en betrouwbaar gemeentebestuur

Angle-double-right Naar elkaar omzien en respect voor wat waardevol is

Op de volgende pagina’s hebben we deze kernpunten uitgewerkt en per deelthema beschrijven 

we welke onderwerpen wat ons betreft belangrijk zijn en een plaats moeten krijgen in het col-

legeprogramma voor de komende 4 jaar. Deze beschrijvingen zijn vooral bedoeld als leidraad, 

waaraan herkenbaar is waar wij als CDA Lokaal voor staan. Het is geen uitputtende lijst en niet 

bedoeld als harde begrenzing. Met de kennis en stand van zaken op dit moment kunnen we hier-

mee aan de slag. De tijd brengt altijd weer nieuwe thema’s en inzichten naar voren, dat heeft de 

afgelopen tijd ons wel weer geleerd. 
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Goed en dorps wonen en werken1
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Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken  

Wonen
1. We bouwen in alle kernen zoveel mogelijk betaalbare woningen die aansluiten op de 

toekomstige behoefte van de inwoners, met extra aandacht voor starters en senioren.

2. Er wordt ingezet op meer diversiteit in aanbod in de goedkope sector. In samenwer-

king met innovatieve marktpartijen worden alle opties voor slimmer en goedkoper 

bouwen (waaronder duurzame en goedkope materialen, prefab en 3D-print, kleine 

efficiënte woningen) onderzocht op bruikbaarheid.

3. Bij dorps wonen hoort een groene omgeving en voldoende parkeer- en speelgele-

genheid. Goedkoop bouwen realiseren we niet door deze basisvoorwaarden voor 

goed wonen op te offeren.

4. Bij het realiseren en verduurzamen van woningen is ‘gezond wonen’ een belangrijk 

thema. Binnenklimaat, luchtverversing en daglichttoetreding zijn daarbij essentieel.

5. Gezinsvriendelijke en verkeersluwe wijken met een mix van huur- en koopwoningen 

en nabijheid van voorzieningen als kinderdagverblijven zijn de norm.

6. Mensen die slechter ter been worden of zorg nodig hebben blijven bij voorkeur  

langer thuis wonen in de eigen wijk. Het zorgbestendig maken van particuliere wo-

ningen wordt gestimuleerd door eenvoudige regelgeving en de mogelijkheden voor 

een ‘blijverslening’ worden onderzocht of worden geholpen om te verhuizen naar 

een kleinere geschikte woning.

7. Het realiseren van woningbouw op inbreidingslocaties heeft de voorkeur op nieuwe 

wijken. Waar mogelijk wordt meegewerkt aan het realiseren van woningbouw in of in 

plaats van leegstaande (bedrijfs-, kantoor- en winkel) panden.

8. Maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, kinderopvang en openbare 

voorzieningen worden in alle woonkernen duurzaam in stand gehouden. 

QUOTE-LEFT Betaalbare woningen voor  

starters en senioren

QUOTE-LEFT Klein maar fijn = sober en 

speels, dorps en duurzaam  

bouwen
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Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken

Ondernemen
1. Bij ruimtelijke economische ontwikkelingen willen we actieve en intensieve samen-

werking met het lokale bedrijfsleven en een praktische benadering van de Omge-

vingswet tot stand brengen.

2. De uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar het vestigingsklimaat voor bedrijven 

worden actief opgevolgd voor verbetering van het vestigingsklimaat.

3. Bedrijventerreinen De Kolk en Bedrijvenstrip Elspeet worden (verder) uitgegeven met 

bijzondere aandacht voor versterking van de lokale economie en werkgelegenheid.

4. Ondernemers worden via het Ondernemersloket actief geholpen bij vragen en ini-

tiatieven. Uitgangspunt daarbij is meedenken en denken in mogelijkheden, ook in 

vergunningverlening.

5. College, raad en ambtenaren stellen zich proactief op in het onderhouden van con-

tacten met het (georganiseerde) bedrijfsleven.

6. Agrarische bedrijven worden (planologisch) beloond voor hun bijdrage aan land-

schapsbeheer, dierenwelzijn en duurzaamheid. Aanvragen voor aanvullende activitei-

ten op boerenbedrijven om het verdienmodel te versterken worden zoveel mogelijk 

positief benaderd.

QUOTE-LEFT Nieuwe kansen voor  

bedrijven en boeren 

QUOTE-LEFT Minder regels, meer ruimte
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Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken  

Mobiliteit
1. De bereikbaarheid en rijtijden van het (Lokaal) openbaar vervoer in en tussen alle ker-

nen wordt geoptimaliseerd op basis van gebruikscijfers.

2. Gratis parkeren nabij winkelcentra blijft.

3. Kernen en wijken worden zo veel mogelijk verkeersluw en -veilig gemaakt. In de be-

bouwde kom is 30 km/h de norm.

4. Pak de fiets daar waar het kan is het leidmotief en wordt maximaal gefaciliteerd. 

5. Wegen, fiets- en wandelpaden worden duurzaam in stand gehouden. Bij onveilige 

situaties (zoals bij Halfweg) wordt naar praktische oplossingen gezocht waarbij  

veiligheid voor fietsers en wandelaars voorop staat. 

QUOTE-LEFT Onveilige situaties worden 

opgelost

QUOTE-LEFT Veiligheid voorop
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Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken  

Duurzaamheid en energie
1. Inzetten op duurzame energie met voorkeur voor zonne-energie en groene  

waterstof.

2. Inwoners moeten inzicht krijgen in wat er gebeurt met afvalstromen: circulair en 

duurzaam (her)gebruik van materialen is de norm.

3. We kiezen voor en investeren uitsluitend in duurzaamheidsprojecten die onze inwo-

ners voordeel opleveren en ondernemers kansen bieden. Mogelijkheden om een rol 

te vervullen in regionaal transport van waterstof worden onderzocht.

4. Leningen voor zonnepanelen, isoleren en andere duurzaamheidsinvesteringen voor 

particulieren en bedrijven worden verruimd en aantrekkelijk gemaakt en actief gepro-

moot. 

5. Het verduurzamen van huurwoningen wordt gestimuleerd en waar nodig en moge-

lijk actief gefaciliteerd.

6. Elektrisch rijden wordt gepromoot en gefaciliteerd. Er komt een betere spreiding en 

openbaar gebruik van laadpalen in bestaande en nieuwe wijken. Mogelijkheden voor 

laden aan huis worden ook bij tussenwoningen gefaciliteerd.

7. Er wordt actief gezocht naar rendabele opslagmogelijkheden voor energie waardoor 

de afhankelijkheid van de nutsbedrijven verder kan afnemen.

QUOTE-LEFT Duurzaamheid moet de  

economie versterken

QUOTE-LEFT Eerlijke energie, doordachte 

duurzaamheid
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Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken  

Natuur
1. Bosbeheer moet gericht zijn op een evenwichtige verdeling van natuurlijke, recreatie-

ve en economische belangen.

2. Faunabeheer in het algemeen en die van de grote hoefdieren edelhert, damhert, ree 

en wild zwijn moet gestoeld en uitgevoerd worden op basis van de wet natuurbe-

scherming. Daarvoor is en professioneel opgezette faunabeheerorganisatie en daar-

voor gecertificeerde faunabeheerders benodigd. Een goed faunabeheer vereist een 

grote mate van transparantie. 

3. Uitgangspunt voor toegankelijkheid natuur is ‘geleiden door verleiden’, niet het ge-

heel afsluiten van gebieden zoals het Hulshorsterzand.

4. Gemeente, provincie, gebruikersgroepen, inwoners, gebiedseigenaren en bedrijven 

werken samen aan een goed evenwicht tussen natuurbescherming en natuur- 

beleving.

5. Recreatiezonering wordt ingezet om zowel ruimte te bieden aan sport en recrea-

tie als aan een rustige beleving van de natuur en altijd in samenspraak met gebrui-

kers(groepen).

6. De agrarische sector wordt principieel benaderd als belangrijke partner en onderdeel 

van het natuurlandschap. We zoeken samen naar mogelijkheden om boeren- 

bedrijven in het landschap te behouden en faciliteren verantwoorde economische 

initiatieven. 

QUOTE-LEFT Inwoners worden actief  

betrokken bij natuur- en  

landschapsinrichting

QUOTE-LEFT Natuur is van en voor  

iedereen
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Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken  

Toerisme, recreatie en cultuur
1. Verkeersveiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers krijgt een prominente 

plaats in de begroting voor infrastructuur. Knelpunten als de rotonde bij Halfweg en 

de Gortelseweg worden met voorrang aangepakt.

2. Er wordt ingezet op een aantal goed gemarkeerde wandelroutes met een hoog voor-

zieningenniveau (bebording, informatieapp, bankjes, aansluiting op horeca) in samen-

werking met lokale bedrijven.

3. Horeca- en recreatiebedrijven worden proactief betrokken bij alle initiatieven op het 

gebied van recreatie en toerisme. 

4. Er wordt gezocht naar meer ruimte voor verblijfsrecreatie, ook voor campings en 

bijvoorbeeld bij boerenbedrijven. 

5. De gemeente stimuleert gezamenlijke ‘branding’ van Nunspeet als toeristische 

trekpleister en stelt daarvoor een initiatieffonds in van € 35.000 per jaar. Unieke en 

kenmerkende aspecten van Nunspeet vanuit de historie, omgeving en bevolking zijn 

daarbij leidend.

6. Initiatieven die kennis en behoud van de lokale en regionale historie, tradities en 

gebruiken bevorderen worden gesteund en gestimuleerd.

7. Kenmerkende gebouwen (zoals historische boerderijen) en landschappelijke elemen-

ten (bv. enken) worden zoveel mogelijk behouden

8. Nunspeet Uit de Kunst is en blijft een belangrijke partner voor toerisme en recreatie 

en om onze gemeente als kunstenaarsdorp op de kaart te blijven zetten.

9. Cultuurkust is en blijft een belangrijke partner voor toegankelijkheid van muziek- en 

kunstonderwijs, vooral voor de jeugd.

10. Er wordt actief samengewerkt met horeca en verenigingen ter bevordering van ‘fees-

ten van verbinding’, zoals De Keiler, de Boerendag in Elspeet en de Wilddagen in 

Vierhouten.

QUOTE-LEFT We promoten samen wat  

Nunspeet bijzonder maakt

QUOTE-LEFT Weekendje weg? Natuurlijk 

naar Nunspeet!



18

Angle-double-right Goed en dorps wonen en werken  

Sport
1. Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Er wordt 

rekening gehouden met en ruimte geboden aan de verschuiving van verenigingsspor-

ten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hard-

lopen.

2. De gemeente promoot het bekend zijn van inwoners met de veelzijdigheid van 

sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is en dat sport een bijdrage levert aan 

samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en dorpen.

3. Het Sportbedrijf Nunspeet BV wordt verder ontwikkeld als de beheerder/exploitant 

van zo mogelijk alle gemeentelijke sportvelden en -voorzieningen.  

4. Sportverenigingen worden niet uitsluitend gefaciliteerd op basis van ledenaantallen. 

Investeringen en in stand houden van voorzieningen worden praktisch beoordeeld, 

altijd in overleg met de verenigingen en met als uitgangspunt: ruimte voor en stimu-

lering van de breedtesport in alle kernen. 

QUOTE-LEFT We gaan voor een gevarieerd 

sportaanbod in alle kernen

QUOTE-LEFT Samen sporten in alle dorpen
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Angle-double-right Goed en betrouwbaar gemeentebestuur  

Goed bestuur & betrokken inwoners
1. Het nieuwe college wordt samengesteld op grond van inhoudelijke kennis en erva-

ring en in omvang naar rato van de taken en doelstellingen.

2. Integriteit van bestuur wordt concreet gewaarborgd en ambtelijk gemonitord. Ge-

heimhouding van stukken wordt tot een minimum beperkt en in voorkomende geval-

len expliciet en grondig onderbouwd.

3. Servicegerichtheid en een proactieve houding ten dienste van de samenleving heeft 

de hoogste prioriteit.

4. College en raad vervullen een actieve rol in intergemeentelijke samenwerking. Door 

het bundelen van krachten in regionaal verband bereiken we meer voor onze inwo-

ners en ondernemers. Wat lokaal kan doen we lokaal, wat we zelf niet (goed) kunnen 

doen we samen.

5. Burgerparticipatie wordt vaker, serieuzer en proactief ingezet en gestimuleerd rich-

ting andere overheden en partijen. Tijdige communicatie bij plan- en beleidsontwik-

keling is van cruciaal belang. Er wordt gestreefd naar een doedemocratie met meer 

zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatief bij inwoners en ondernemers.

6. Elke vorm van discriminatie, uitsluiting en achterstelling wordt afgewezen. Wederzijds 

respect en acceptatie van diversiteit is een vanzelfsprekendheid.

7. Jongeren worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich actief in te zetten in samen-

leving en politiek. De maatschappelijke stage wordt met betrokken instanties geconti-

nueerd en geactualiseerd.

8. De naturalisatiedag wordt een burgerschapsdag waarvoor alle nieuwe stemgerech-

tigden (bereiken 18-jarige leeftijd en verkrijgen Nederlanderschap) worden uitgeno-

digd. Er wordt inzicht gegeven in hoe in Nunspeet bestuur en politiek functioneren, 

hoe de nieuwe stemgerechtigde Nederlander daar invloed op uit kan oefenen en wel-

ke mogelijkheden er zijn voor een actieve rol in samenleving en maatschappij.

QUOTE-LEFT College en raad stellen zich 

open en transparant op en  

betrekken inwoners actief bij 

hun werk

QUOTE-LEFT Iedere inwoner mag  

meedenken, meedoen en  

meebesturen
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Angle-double-right Goed en betrouwbaar gemeentebestuur  

Betaalbaarheid & financiën
1. Er komen geen nieuwe grote projecten in uitvoering voordat de lopende grote pro-

jecten zijn afgerond.

2. De komende 4 jaren volgt de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) in 

principe het landelijk gemiddelde. Een extra verhoging moet altijd gefundeerd zijn op 

een concreet project of projecten met een sterk algemeen belang.

3. Eventuele winsten op bouwgrond worden uitsluitend ingezet voor het realiseren van 

betaalbare woningen voor starters en senioren.

4. Andere overheden en marktpartijen moeten naar rato van belang meebetalen aan 

ruimtelijke en maatschappelijke projecten en worden daarop actief aangesproken.

QUOTE-LEFT Voorlopig geen nieuwe grote 

projecten

QUOTE-LEFT Geen geld over de balk
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Angle-double-right Goed en betrouwbaar gemeentebestuur  

Veiligheid
1. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een sterke samenleving, waarin alle mensen 

zich thuis en geborgen voelen. Veiligheid gaat daarbij soms voor privacy en persoon-

lijke belangen.

2. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen gericht op het tegengaan van 

criminaliteit en ondermijning en op het versterken van veiligheid én veiligheidsgevoel 

in de maatschappij. 

3. Inzet op een fors ’lik op stuk beleid’ bij het constateren van afvaldumping en  

verontreiniging.

4. De gemeente werkt samen met politie, maatschappelijke organisaties, buurt- en wijk-

verenigingen en buurtpreventieteams aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken. 

Er wordt actief gestuurd op preventie en voorkomen van onveilige situaties. 

5. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de rol van de wijkagent en samenwerking 

met en inzet van gemeentelijke boa’s. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de 

buurt en kernen ook daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn in de buurt en kernen.

QUOTE-LEFT Samenwerking en  

voorkomen van onveiligheid 

krijgen meer aandacht

QUOTE-LEFT Meer attentie voor preventie  
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Angle-double-right Goed en betrouwbaar gemeentebestuur  

Zorg & onderwijs
1. Rijksbijdragen voor Zorg & Welzijn – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en 

Jeugdzorg in het bijzonder – worden uitsluitend ingezet voor deze doelgroepen en 

indien noodzakelijk tijdelijk aangevuld vanuit algemene middelen.

2. Gezond leven is een belangrijk thema binnen de duurzame leefomgeving die we na-

streven. Preventie, gedrag en leefstijl zijn speerpunten bij het ontwikkelen van beleid.

3. Binnen het sociaal domein leggen we de focus op preventie, algemene voorzieningen 

en ondersteuning van ouders bij de opvoeding.

4. Toegang naar zorg en ondersteuning wordt actief geregisseerd en gemonitord van-

uit de gemeente in samenwerking met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) en het 

WMO-loket. 

5. Er wordt actief een beroep gedaan op de sociale omgeving en het eigen netwerk van 

hulpvragers om naastenhulp te bevorderen en de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk in te kunnen zetten.

6. Er wordt bij voorkeur samengewerkt met lokale aanbieders. Nieuwkomers en kleine 

aanbieders worden actief ondersteund en geadviseerd om kansgelijkheid te creëren.

7. Samenwerking tussen basisscholen en instellingen voor Voorschoolse Educatie (VSE) 

wordt gestimuleerd. Zoveel mogelijk samen naar school gaan verdient de voorkeur 

en bevordert integratie, participatie en saamhorigheid.

8. De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen moet geborgd zijn in de openba-

re ruimte en door verkeersonderwijs.

9. Zwemveiligheid wordt gestimuleerd door het instandhouden en faciliteren van 

schoolzwemmen.

10. Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. We investeren in eigentijdse 

en waar mogelijk centrale huisvesting.

11. De gemeente stimuleert onderwijs over verantwoord omgaan met de natuur, duur-

zaamheid en regionale cultuur en historie als onderdeel van het basisonderwijs.

QUOTE-LEFT We gaan voor Lokaal en  

centraal leren en zorgen en  

stimuleren naastenhulp

QUOTE-LEFT in onze dorpen zien we naar 

elkaar om  
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Naar elkaar omzien & respect voor3
wat waardevol is
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Angle-double-right Naar elkaar omzien & respect voor wat waardevol is  

Waarden & tradities
1. Activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het overdragen en bewaren van de Ne-

derlandse en Nunspeetse cultuur, waarden en lokale tradities worden ondersteund.

2. Waarden en normen geven we door via de opvoeding thuis en onderwijs op school. 

De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld in gedrag en omgang met elkaar. 

3. Geweld en intolerantie richting mensen in een publieke functie kan en mag niet 

gebeuren. Wanneer het toch voorkomt volgen scherpe veroordeling en maatregelen 

tegen daders. 

4. Onze politie, brandweerlieden, ambulancepersoneel, EHBO-ers en andere hulpverle-

ners verdienen respect en waardering, de gemeente gaat daarin voorop.

QUOTE-LEFT College en raad gaan voorop 

in respect voor wat waardevol is

QUOTE-LEFT Geef het goede voorbeeld   
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Angle-double-right Naar elkaar omzien & respect voor wat waardevol is  

Verbinding & respect
1. De gemeente bevordert samenwerking tussen inwoners, bedrijven, verenigingen en 

de politiek in een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen te verbinden, naar 

elkaar om te zien en individualisme, polarisatie en eenzaamheid tegen te gaan.  

Activiteiten vanuit de samenleving gericht op verbinding en ontmoeting worden on-

dersteund.

2. De gemeente staat voor gelijke kansen en behandeling voor alle inwoners, ongeacht 

afkomst, herkomst en levensbeschouwing, maar wel met respect voor religie, tradities 

en gebruiken. 

3. De gemeente streeft naar brede diversiteit in de eigen organisatie, overleg- en ad-

viesorganen, besturen en stichtingen waarin de gemeente participeert. 

4. Een respectvolle omgang met minderheidsgroeperingen in de samenleving wordt 

impliciet – maar bij knelpunten zo nodig expliciet geborgd bij beleidsontwikkeling.

5. Religie en geloofsovertuiging hebben traditioneel een prominente plaats in de 

Nunspeetse samenleving. Respect daarvoor, maar ook respect vanuit deze gemeen-

schappen voor andere levensovertuigingen, is uitgangspunt bij beleidsontwikkeling en 

communicatie. Deze houding wordt ook verwacht van kerkelijke en andere religieuze 

organisaties 

6. De gemeente ondersteunt initiatieven en activiteiten die verbinding en samen- 

werking tussen groepen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen 

bevorderen.

QUOTE-LEFT Iedereen doet mee, wordt 

gelijk behandeld en mag  

zichzelf zijn

QUOTE-LEFT samenleven is elkaar ruimte 

geven   
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Lokaal
Altijd bereikbaar en vol met initiatieven!

www.cdanunspeet.nl

info@cdanunspeet.nl

twitter.com/cdanunspeet

facebook.com@Cda-nunspeet

Herkent u zich in onze thema’s en doelen? Heeft u er vragen of opmerkingen over?  

Spreek ons er gerust op aan, wij zijn er voor u als inwoner van de gemeente Nunspeet.  

Wij zien de komende verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Mogen wij rekenen op uw steun 

door op een van onze kandidaten te stemmen? Hartelijk dank!

De digitale versie van dit verkiezingsprogramma staat op www.cdanunspeet.nl

© CDA Nunspeet 2021


