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Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De
betrokkenheid van mensen bij hun stad Wageningen, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of
hun sportvereniging. Dat is het cement van onze samenleving.
Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot
persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen een plek en daarmee een stem heeft. De ouder, het
kind, de buurvrouw, de ondernemer, de statushouder, de bijstandsmoeder, de boer, de student, de
arme, de rijke, enzovoort. Wij zijn geen partij voor een speciale ‘doelgroep’ en roepen niet
populistisch mee op links of rechts. Daarmee doen we namelijk de ander te kort.
Samenleven vraagt om luisteren naar elkaar, begrip hebben voor verschillende standpunten, deze
evenredig te wegen en te vertalen in beleid en uitvoering. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel nodig
om samen te leven.
Vanuit deze visie, waarden en normen wil het CDA politiek bedrijven, ook de komende vier jaar in de
gemeenteraad van Wageningen. Onze speerpunten voor deze periode zijn Duurzame samenleving,
Wonen voor iedereen en Zorg voor elkaar.

Duurzame samenleving
De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak. Het CDA
wil de verduurzamingsopgave betaalbaar voor de inwoners uitvoeren. Met een groene en schone
leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van de CO2-uitstoot dragen we bij
aan de doelen van Parijs. Daarbij staat het CDA voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en
lasten van het klimaatbeleid. Wij betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere
regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis. Met het bieden van
lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden aan inwoners en bedrijven om bij te
dragen aan maatschappelijke doelen.
De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend proces waarin wij al doende zullen leren.
Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en menskracht
beschikbaar moeten komen. Onderstaand praktische voorbeelden waar het CDA in Wageningen
(verder) mee aan de slag wil.
Zonneladder
Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. Wij
willen dat de “Gelderse Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. Landbouwgronden en
natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien.

Engergiearmoede tegengaan
Het CDA wil energiearmoede tegengaan. Wij zorgen ervoor dat extra uitgaven door maatregelen
voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. Het CDA maakt
zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met
een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.

Energiecoach en stimuleringsregeling
Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. Met een gemeentelijke
stimuleringslening wordt het voor alle inwoners en verenigingen eenvoudig om energiekosten te
verlagen en een bijdrage te leveren aan verduurzaming. Verder vinden wij het belangrijk om vanuit
de gemeente een energiecoach in te zetten om inwoners kosteloos te adviseren en te begeleiden in
het duurzamer maken van hun huis. Laagdrempelig en praktisch.

Afvalbeleid
Wij kiezen voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, plastics,
elektrische apparaten en textiel voorop staat. Bij de keuze welke manier van inzamelen het meest
voordelig is betrekken wij bewoners, bedrijven en organisaties.

Erfgoed
In Wageningen is veel erfgoed aanwezig wat veel laat zien over de geschiedenis van onze plaats. Het
unieke van Wageningen willen wij behouden door het te betrekken bij de verdere ontwikkeling van
de stad. De Vestingvisie van NEW zien wij daarbij als een goede bouwsteen. Eigenaren van een
monumentaal pand moeten geholpen worden bij het verduurzamen van hun pand.

Wonen voor iedereen
De tekorten op de woningmarkt is één van de grote uitdagingen van de komende jaren, landelijk is er
te weinig aanbod van woningen en veel jongeren kunnen geen plek vinden om op zichzelf te gaan
wonen. Wat wil het CDA Wageningen doen voor verschillende groepen mensen die ergens anders
willen wonen?

Doorstroming op de woningmarkt
Bouwen voor ouderen brengt doorstroming op de woningmarkt op gang en draagt bij aan de
doelstelling om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het CDA wil ouderen helpen
aan een goede woning in een sociale buurt, met voorzieningen in de buurt. Een idee wat hieraan
bijdraagt is innovatieve woonvormen mogelijk te maken. Door groepswoningen en hofjes zoals de
Knarrenhof te realiseren creëren we een woonvorm waar sociale betrokkenheid sterker is. We willen
met woningbouwcorporaties meer van dit soort woningen realiseren in Wageningen.
Voor ouderen, GGZ-cliënten, PHD’ers en kenniswerkers is er behoefte aan (gestapelde) woningen en
specifieke woonvormen in het sociale huursegment. Het CDA wil de betrokken marktpartijen helpen
door in de visie op de ruimtelijke ordening plaats te bieden om voldoende huurwoningen in de vrije
sector en koopwoningen tot €250.000 te realiseren in de stad.
Doorstroming is een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige woningmarkt. In de bestaande
voorraad van sociale huurwoningen komt ruimte wanneer huurders (desgewenst) verhuizen naar

een voor hen beter passende woning. Het toevoegen van nieuwbouw brengt deze doorstroming
opgang en daardoor kan de groeiende vraag naar sociale huurwoningen van diverse doelgroepen
worden opgevangen. Het CDA wil voldoende ruimte bieden voor nieuwbouwprojecten om de
doorstroming op de woningmarkt te realiseren.

Jongeren op de woningmarkt
Het is voor het CDA belangrijk de kansen van jongeren op de woningmarkt te vergroten. Op dit
moment is er landelijk een groot tekort aan geschikte huur en koopwoningen voor jongeren die uit
huis willen, of toe zijn aan een volgende stap in hun gezinsleven.
We moeten bijvoorbeeld zorgen dat er in Wageningen voldoende aandacht is voor de sociale
huursector, zodat Wageningse jongeren met een klein inkomen de kans hebben op een woning. Dit is
belangrijk voor hun toekomstige zelfstandigheid en de mogelijkheid om voor zichzelf een thuis te
hebben.
Het enkel investeren in sociale huurwoningen is echter niet voldoende. Voor mensen die net boven
de 40.000 euro per jaar verdienen is het noodzakelijk dat er betaalbare woningen in de vrije sector
bijkomen. Starters die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning komen moeilijk aan een
woning omdat het lastig is een goedkope woning te vinden in de vrije sector. Daarom moeten we als
CDA in gesprek blijven met woningbouwcorporaties om de juiste woonvormen voor jongeren te
realiseren, waarbij er extra sociale huurwoningen en betaalbare vrijesectorwoningen gerealiseerd
moeten worden.

Extra woningen in bestaande gebouwen
Om extra woningen te realiseren moeten we gebruik maken van de leegstaande gebouwen die er zijn
in onze stad. Dit biedt kansen om ervoor te zorgen dat de vraag van Wageningse jongeren,
statushouders en studenten opgevangen kan worden. Het kan ook een uitkomst bieden voor
kwetsbare personen met een urgente woonaanvraag, omdat de gebouwen er al staan waardoor
bewoning sneller te regelen. Het CDA Wageningen wil daarom investeren in mogelijkheden om
leegstaande panden bewoonbaar te maken.

Flexwonen
Een uitkomst voor doelgroepen met een urgente woonaanvraag is flexwonen. Het gaat hier om een
duurzame manier van bouwen waarmee je snel verplaatsbare woningen, of oude kantoorpanden
tijdelijk kunt ombouwen tot woningen. Als gemeente heb je hier invloed op en kun je een
overbrugging bieden bij een tekort aan woningen. Terwijl er nieuwe woningen worden gebouwd kan
er zo tussentijds woonruimte geboden worden aan mensen die niet kunnen wachten tot de
woningbouwprojecten zijn afgerond.

Zorg voor elkaar
We hebben elkaar nodig, ook in Wageningen. Zorg voor elkaar is het fundament onder onze
samenleving. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin
iedereen mens telt en meedoet. Het CDA staat voor gedeelde verantwoordelijk vanuit de overtuiging
dat we geen ‘ieder voor zich maatschappij’ willen, maar een samenleving waarin we oog hebben
voor elkaar, de ander helpen en waarbij de overheid ondersteunt.

Steun voor wie een ander helpt
Mantelzorgers willen we extra ondersteunen. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem
te komen door respijtzorg (thuissituatie ontlasten van zorg voor bijv. ouder of kind) en dagopvang en
maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed
geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die
naast hun opleiding mantelzorg bieden.

Armoede en schulden voorkomen
Wij willen dat kinderen niet in armoede opgroeien. De komende periode willen we het aantal
kinderen dat in armoede leeft minimaal halveren. We willen de gezinnen in Wageningen waar deze
kinderen opgroeien maatwerkoplossingen bieden en voorzien in betere schuldregelingen met goede
nazorg. We willen de risicogroepen preventief bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen.
Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving, waar nodig draagt de
gemeente bij in de kosten.
We ondersteunen het belangrijke werk van de voedselbank en kledingbank waar we kunnen en
afhankelijk van wat nodig is.

Jeugdhulp, Wmo & Ouderenwelzijn
We willen de zorg bieden die nodig is én deze betaalbaar houden. Dit bereiken we door allereerst te
investeren in professionals bij de toegang tot Jeugdhulp en Wmo die, door goed te luisteren naar
onze inwoners, kunnen vaststellen welke zorg nodig is. Zij moeten zich meer gaan richten op
voorkomen en preventie van (gezondheids)problemen. Ook willen wij een duidelijke afbakening
tussen wat jeugdhulp is en wat valt onder gewone opvoeding. Zo nodig wordt
opvoedingsondersteuning ingezet voor ouders.
We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs. We maken
duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en
pakken zorgfraude aan.
Het CDA wil af van ingewikkelde aanbestedingen en wil langdurige en eerlijke contracten binnen de
Jeugdhulp en de Wmo. Voor zorgaanbieders moeten de administratieve lasten zo minimaal mogelijk
zijn, zodat tijd en dus geld zoveel mogelijk wordt besteed aan de zorg voor onze inwoners.
We zetten in op ouderen actief betrokken houden bij de samenleving. Wij willen bijvoorbeeld dat
scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger,
coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties. We willen eenzaamheid
onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel mogelijk tegengaan.
Een prachtig voorbeeld is de Pilot ‘Wageningen Dementievriendelijk’ waaraan diverse
maatschappelijke organisaties en Wageningers meewerken. Hierin staat het verbeteren van de
kwaliteit van leven van veelal oudere thuiswonende mensen met dementie en hun naasten centraal.
Wij willen dit mooie initiatief voortzetten en behouden voor Wageningen.
Voorbeelden als deze, die laten zien dat ouderen en kwetsbaren in Wageningen er helemaal
bijhoren, stimuleert en ondersteunt het CDA van harte.

Iedereen moet mee kunnen doen
Wij willen dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

De arbeidsmarkt is goed, maar daar profiteert helaas niet iedereen van. Door de lage werkloosheid is
er nu wel een uitgelezen kans om jongeren zonder startkwalificaties, mensen met een beperking en
statushouders intensiever te begeleiden naar beroepsonderwijs, (vrijwilligers)werk of een passende
dagbesteding. Het CDA wil investeren in begeleidingstrajecten voor mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt. Een traject waarin écht naar de inwoner wordt geluisterd en maatwerk wordt
geboden. Van de inwoner wordt commitment en medewerking verwacht. Ook hier geldt; zonder
samenwerking geen resultaat.

