
Van polarisatie
naar participatie!

Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en met zijn of
haar talent een steentje kan bijdragen. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Wij
willen daarom werk maken van een lokale samenleving waarin kwetsbare mensen
kunnen meedoen. Naast solidariteit spreken we mensen ook aan op hun eigen
verantwoordelijkheid: rechten en plichten gaan hand in hand.

Tijdig onderkennen noodTijdig onderkennen nood

Er moet alles aan worden gedaan om te
voorkomen dat mensen buiten de boot vallen
en zelfs geïsoleerd raken. Sommige mensen
hebben daarbij echter meer begeleiding
nodig.

Het CDA vindt dat de gemeente zich actiever
moet opstellen bij het onderkennen van
noodsituaties zodat hulpverleners en
mantelzorgers op tijd kunnen worden
ingezet.

LaaggeletterdheidLaaggeletterdheid

Als je moeilijk kunt lezen, heb je er moeite
mee die dingen te vinden die voor jou
belangrijk zijn. Het CDA vindt dat iedereen
moet kunnen leren lezen en schrijven.

Er moeten voldoende begeleiders zijn om
laaggeletterden te helpen. Bestaande
initiatieven moet laagdrempeliger worden,
beter bekend gesteld en gratis aangeboden.
Het CDA gaat zich ook inzetten voor
initiatieven om laaggeletterdheid beter te
kunnen herkennen. Onze bibliotheek kan bij
deze aanpak een centrale rol spelen.

Maatschappelijke stageMaatschappelijke stage

Het regeerakkoord biedt mogelijkheden om
projecten te creëren waarbij jongeren, met
het vervullen van een maatschappelijke
stage waardevol kunnen bijdragen.

Het CDA ziet hier goede mogelijkheden om
jong en oud te verbinden en zo een “zorg-
voor-elkaar-cultuur” te creëren. Wij willen
graag met de gemeente en de
verantwoordelijke instellingen onderzoeken
hoe hier invulling aan gegeven kan worden in
onze gemeente.

Behouden traditiesBehouden tradities

Typisch Limburgse tradities, zoals de
parochie, de schutterijen en de carnaval, zijn
diep geworteld in onze lokale cultuur. Zij
zorgen voor een groot deel dat onze lokale
gemeenschap bij elkaar wordt gehouden.

Het CDA wil in goede verbinding met de
kernoverlegstructuren zorgen dat deze
tradities kunnen blijven voortbestaan en
worden gestimuleerd, zodat ook de volgende
generatie kan bouwen op dit stevige
traditionele fundament.

Sociale integratieSociale integratie

Goede sociale integratie en onderwijs gaan
hand in hand. Onderwijs vergroot kansen
voor iedereen. Daarnaast is het van belang
dat mensen elkaar kunnen blijven
ontmoeten. Buurtaccommodaties zijn
hiervoor belangrijke plekken.

Het CDA is voorstander van een beleid dat
aanstuurt op toekomstbestendige
multifunctionele accommodaties met een
passende gemeentelijke (financiële)
ondersteuning. Dat geldt wat het CDA betreft
zeker ook voor de Polfermolen.


