
WAAROM JUIST NU OP HET CDA STEMMEN? 

Het CDA is de grootste landelijke partij in de lokale politiek! Niet alleen haalde het CDA in 

2014 lokaal de meeste zetels, ook doen wij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 

mee in 332 van de 335 gemeenten. Daarmee is het CDA van oudsher geworteld in de lokale 

samenleving en maatschappelijk actief. 

 

Wat zijn dan de voordelen ten opzichte van een lokale partij? 

 

1. Direct contact met de nationale politiek.  

Ondanks de autonomie van gemeenten hebben provincie maar ook “Den Haag” een 

belangrijke stem op lokaal niveau. Heel actueel is het voorbeeld van de voorgenomen 

herindeling van Nuenen met Eindhoven. Let wel: geïnitieerd door de provincie vindt 

besluitvorming uiteindelijk in de Tweede en Eerste kamer plaats.  

Dan heb je als lokale CDA politicus de mogelijkheid snel in contact te komen met tweede 

Kamerleden of een beroep te doen op allerlei experts binnen de partij die actief zijn in het 

Provinciehuis of in den Haag. 

 

2. Scholing:  

Volksvertegenwoordiger zijn is een bijzondere taak waarvoor je het vertrouwen krijgt van de 

kiezer. Dit verdient een serieuze voorbereiding, Hiervoor biedt het CDA een keur aan 

opleidings- en bijscholingsprogramma’s die kandidaten en zittende politici hierbij helpen. 

Goede scholing van gemeenteraadsleden en wethouders vinden wij erg belangrijk. 

 

3. Regionaal netwerk: 

Als lokale CDA politicus kun je ook gemakkelijk terecht bij collega’s in andere gemeenten. 

Met de toename van regionale vraagstukken is onderlinge afstemming heel belangrijk. (denk 

aan verkeersproblematiek, openbaar vervoer, industriezones, bouwgrond en dergelijke).  

 

4 Lokaal acteren vanuit nationaal perspectief:  

Met de ontwikkeling dat steeds meer taken vanuit Den Haag bij gemeenten worden neergelegd is 

het heel belangrijk en een groot voordeel als de drietrapsweg van Den Haag, naar Provincie, naar 

Gemeente en omgekeerd in één partij verankerd is. Als lokale CDA-afdeling volgen wij de landelijke 

CDA - partijfilosofie maar zijn ECHT vrij om te bepalen welke standpunten wij innemen, uitdragen en 

verdedigen.  

 

 

DAAROM, STEM CDA OP 21 MAART AANSTAANDE!  


