
 
 

 

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 (korte versie) CDA Oude IJsselstreek:  

 

“Midden in de samenleving; met en voor elkaar” 
 
We wonen in een prachtige gemeente, met veel groen, ruimte en voorzieningen. Dit 

willen we natuurlijk voor onszelf behouden, maar ook voor onze kinderen en de 

generaties na ons. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met problemen 

zoals: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid. Het gaat 

ons om de toekomst van iedereen. 

 

CDA Oude IJsselstreek wil graag een politieke partij zijn, die het eigen initiatief 

ondersteunt. Waarden zoals een solidaire samenleving en menselijke waardigheid, 

waarbij iedereen meetelt en meedoet, versterkt en behoudt. Daarom willen we samen 

met u de komende jaren bouwen aan een mooiere, betere gemeente waar het goed 

wonen, werken, maar bovenal goed leven is. Hoe we dit willen bereiken, leest u hier. 

 

Zorg en Welzijn 

Het CDA vindt dat mensen gaan over hun eigen leven en zelf bepalen wat ze nodig 

hebben. Op verschillende manieren steunen wij eigen initiatieven van harte. Hierdoor 

versterken we onze samenleving tot gemeenschappen en blijven we samen in contact. 

Voor het CDA betekent samenleven: omzien naar elkaar en onze inwoners ondersteuning 

bieden daar waar nodig. Het CDA gaat voor een veilige leefomgeving en een betrouwbare 

overheid. 

Het CDA wil overlast en criminaliteit in de gemeente verder terugdringen door meer 

toezicht, overleg met de politie én elkaar aanspreken op asociaal gedrag. Het CDA heeft 

dit al financieel mogelijk gemaakt, doordat meer handhavers in dienst zijn genomen. 

 

Wonen 

Het CDA vindt dat er passende en betaalbare woningen moeten komen voor starters, 

singles, kleine huishoudens en senioren in een buurt waar het veilig en schoon is en waar 

sprake is van naoberschap (goede buur zijn). Dit betekent niet alleen extra bouwen, 

maar ook bestaand (leegstaand) vastgoed veranderen in nieuwe passende woonvormen. 

De veranderende vraag naar woonvormen vraagt creativiteit en over grenzen heen 

kijken. Concepten zoals “tiny houses” moeten (meer regelvrij) kansen krijgen. 

 

Werken en Economie 

Het CDA maakt zich sterk voor de vestiging van meer (innovatieve) bedrijven in onze 

gemeente, zodat het voor jongeren en jonge gezinnen aantrekkelijk is en blijft om hier te 

werken en te komen wonen. We vragen hierbij in het bijzonder aandacht voor 

hoogopgeleiden. Maak van onze gemeente een aantrekkelijke stage- en 

afstudeeromgeving. 

Het CDA is groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit 

betekent onder andere dat we bij voorkeur kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 

aandacht geven. Het CDA wil meer passende werkplekken voor mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt in onze gemeente. 

 

 

 



 

Onderwijs 

Het CDA gaat in elke kern van de gemeente Oude IJsselstreek voor een goed gehuisveste 

basisschool. Door de inzet van het CDA kunnen de leerlingen binnen onze gemeente, dus 

dicht bij huis (het Almende College) hun schoolloopbaan vervolgen in een nieuw gebouw. 

Het CDA wil ook meer aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven 

(arbeidsmarkt), zodat het onderwijs beter is afgestemd op de banen van de toekomst. 

Wij ondersteunen dan ook initiatieven zoals “het technieklokaal”. 

 

Openbare ruimte op het platteland 

Het CDA vindt het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij de inrichting van onze 

leefomgeving. Onze mooie plattelandsgemeente, met haar rijke historie en cultuur, is om 

samen van te genieten. Met elkaar en in goed overleg moeten we toerisme en recreatie 

de ruimte geven om te groeien. Het CDA staat voor een ruimtelijk beleid dat perspectief 

biedt voor onze agrarische bedrijven en steunt functieverandering (een nieuwe functie op 

een voormalig agrarisch bedrijf) onder voorwaarde dat dit niet de ontwikkeling van 

omliggende agrarische bedrijven belemmert. 

 

Duurzaamheid, klimaat en milieu 

Het afvalstoffenbeleid is steeds meer gericht op her- of anders gebruik. Het CDA is een 

voorstander van het gebruik van afval als grondstof voor nieuwe producten, omdat we 

hiermee uitputting van onze aarde tegengaan.  

Het CDA wil de komende jaren stevig inzetten op verduurzaming van woningen en 

gebouwen met een publieke functie. Denk aan scholen, buurthuizen, 

sportaccommodaties. Verantwoord omgaan met energie begint “thuis”! 

Bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal, is van groot belang voor iedereen en moet 

daarom hoog op de agenda blijven staan. Het CDA komt op voor de belangen van 

inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar- en groepsvervoer. We willen dat er een 

goede balans is tussen bereikbaarheid, prijs, kwaliteit en dienstregeling. 

 

Samenleving en meedoen 

Het CDA vindt dat vrijwilligers het cement zijn van onze samenleving. Wij vinden dat het 

gemeentelijk beleid gericht moet zijn op het ondersteunen van verenigingen voor zover 

zij een maatschappelijk doel nastreven. CDA Oude IJsselstreek streeft naar meer 

deelname van minderheden, door meer met elkaar in gesprek te gaan, waardoor meer 

wederzijds begrip en vertrouwen ontstaat, wat uiteindelijk leidt tot volwaardig meedoen 

in onze samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen 

via muziek, toneel en andere culturele voorzieningen. Daarom zijn we voorstander van 

een laagdrempelig jeugdcultuur-en jeugdsportfonds om álle kinderen hierbij te 

betrekken. 

 

Middelen, organisatie en (Eu-)regio 

Het CDA Oude IJsselstreek gaat de komende jaren opnieuw voor balans. Balans in 

financieel opzicht met een huishoudboekje waarin niet meer uitgegeven wordt dan er 

binnenkomt. Goed financieel beheer voorkomt lastenverzwaring voor u! 

Het CDA wil meer investeren in samenwerking met buurgemeenten en onze Duitse buren 

op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt, onderwijs, innovatie, bedrijvigheid, cultuur 

en gezondheidszorg. 

 

Onze maatschappij wordt steeds individualistischer, maar juist door samen op te trekken, 

door mee te doen, door de onderlinge verbondenheid te versterken, door 

verantwoordelijkheden te delen, maken we van de Oude IJsselstreek een nog prettigere 

plek om te leven. Alleen ga je dan misschien sneller, maar samen kom je verder.  

 


