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Inleiding
Het CDA is een brede volkspartij die zich inzet voor iedereen. Voor het CDA is het belangrijk
dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Daarbij heeft de overheid een rol als
mensen het samen, bijvoorbeeld via verenigingen, in hun eigen omgeving niet op kunnen
lossen. Het CDA vindt het erg belangrijk dat kinderen zorgeloos en in een veilige omgeving
kunnen opgroeien en dat ouderen op een veilige en gezonde manier oud kunnen worden in
Aalsmeer. Gezinnen, in welke vorm dan ook, verdienen ondersteuning bij het opvoeden van
hun kinderen. Voor het CDA telt ieder mens, ongeacht geslacht, geaardheid of geloof.
In een tijd waar de gemeente fysiek verder van onze inwoners af staat, is het wat het CDA
betreft nog belangrijker geworden dat de gemeenteraad dicht bij de inwoners is.
Samenvattend:
- Wij kiezen voor een gemeente waarin we samenleven en samenwerken, een gemeente
waarin respect en fatsoen de toon zetten;
- Wij maken ruimte voor de samenleving, voor maatschappelijke initiatieven, particuliere
organisaties, gemeenschapszin en burgerschap;
- Wij zijn een familie- en gezinspartij. Het gezin, in welke vorm dan ook, is voor ons de plaats
waar mensen “thuis” zijn, de plaats waar mensen opgroeien, gevormd worden, groeien tot
wie ze later zijn, de plaats waar mensen tot hun recht komen;
- Wij respecteren de eigen identiteit van mensen;
- Wij willen dat iedereen meedoet, oude en nieuwe Nederlanders;
- Wij geloven in de kracht van religie, als kompas en als inspiratie;
- Wij kiezen voor de toekomst van onze gemeente.
In dit programma lichten wij, het CDA, onze ideeën toe aan de hand van een aantal thema’s.
Elk thema begint met een stip aan de horizon, ons ideaalbeeld en wenkend perspectief voor
de lange termijn. Vervolgens benoemen we een aantal concrete doelen die we in de
komende zittingsperiode willen bereiken.
Dit programma is geen handboek met oplossingen voor alle problemen in de gemeente
Aalsmeer. Het is wel een document met onze ambities voor de komende periode. Het is een
kader voor onze CDA-bestuurders waarop ze zich baseren bij belangrijke beslissingen over
de gemeente.
Binnen de gemeente Aalsmeer kennen we drie belangrijke kernen: Kudelstaart, Aalsmeer en
(Nieuw)Oosteinde. Deze kernen zijn alle onderdeel van de gemeente Aalsmeer maar zijn wel
degelijk verschillend. We willen hiermee rekening houden, voor zover dat wettelijk
toegestaan is. Divers als het kan en gelijk als het moet.
Wij willen blijven werken aan een ambitieuze gemeente waar we trots op kunnen zijn.
Uitgangspunt is dat het hier voor jong en oud prettig leven, werken en recreëren is. Daartoe
moeten inwoners, bedrijfsleven, gemeentebestuur en ambtenaren samen voor de hoogste
kwaliteit gaan. Zaken worden vlot geregeld, goed ingericht en nog beter onderhouden. In de
gemeente staat dienstbaarheid aan de inwoners en bedrijven hoog in het vaandel. in onze
gemeente doen alle inwoners er toe en ze worden dan ook allen betrokken bij het vinden van
oplossingen voor problemen in hun omgeving.
Het CDA nodigt u graag uit om, samen met ons, aan onze mooie gemeente te bouwen! Niet
alleen door nu bij de verkiezingen op ons te stemmen maar ook daarna.
Op ons kunt u rekenen, wij zijn ook komende periode weer #AltijdDichtbij!
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1. Waarden en Traditie
Waar wij voor staan
Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen
leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op
straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen
belang voorop stellen; dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en
nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Tradities die ook gevoed zijn door een
lange geschiedenis van Nederland in de wereld. Een geschiedenis waarin velen uit
Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook waarin velen vanuit allerlei delen van de
wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland. Waarden en tradities helpen ons om ons
thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die
vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden.

Wat wij willen voor Aalsmeer
Mensen vormen de basis
Het CDA vindt dat de lokale democratie mensen volop de kans zou moeten bieden om actief
mee te doen. Bestuur en burgers zijn partners waar elk (iedereen?) initiatieven kan
ontplooien. Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: meer loslaten, meer
vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen.
Maatschappelijke stage
Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, wil
het CDA extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving door middel van
voortzetting van maatschappelijke stages. Het CDA wil dat de gemeente zich actief inzet
voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met budget. Samen met scholen
en instellingen zoekt de gemeente naar een zinvolle invulling van deze stage.
Statushouders
Het CDA wil dat de gemeente statushouders direct in aanraking brengt met onderwijs en
vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk zo klein mogelijk wordt.
Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek vinden in
de plaatselijke samenleving. Statushouders worden gehuisvest, maar krijgen wat ons betreft
niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Sociale huur moet ook beschikbaar
zijn voor starters, gezinnen en andere groepen.
Aalsmeer500
Het CDA zoekt naar andere manieren om inspraak te bevorderen in de plaats van ‘oude
politiek’. Participatieavonden in buurthuizen, waar complete plannen worden gepresenteerd
en de burger vaak het gevoel heeft weinig tot niets meer in te kunnen brengen zijn wat ons
betreft passé. Participatie vraagt om ruimte, vertrouwen, persoonlijk contact en openheid (én
privacy), maar ook om een structuur waarbinnen ideeën, kennis, ervaring en relaties
makkelijk vastgelegd, gedeeld en gevonden worden. Een structuur die ‘offline’ en online zou
moeten bestaan. Wij pleiten dan ook voor de invoering de ‘Aalsmeer500’. Een online
burgerpanel waar tenminste 500 Aalsmeerders over allerlei onderwerpen hun mening
kunnen geven.
Gemeentelijke samenwerking
Het CDA hecht aan goed bestuur en gemeenten moeten voldoende slagkracht hebben. Maar
herindeling van gemeenten is zeker niet de enige oplossing daarvoor. Wij menen dat
samenwerking tussen gemeenten een goede oplossing biedt. Het CDA staat achter de
uitgangspunten die van belang waren voor de ambtelijke samenwerking met de gemeente
Amstelveen: het verbeteren van de kwaliteit, besparing van kosten en een stevige en
toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Het CDA vindt het belangrijk dat binnen deze
samenwerking het eigen geluid en de Aalsmeers identiteit voldoende ruimte krijgen.
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Ambtenaren moeten wat ons betreft dan ook verplicht op kennismakingsstage bij
Aalsmeerse verenigingen, clubs en bedrijven om die identiteit te leren kennen. Een fusie met
de gemeente Amstelveen is voor het CDA niet bespreekbaar.
Evenementen
Het CDA wil dat de gemeente activiteiten ondersteunt uit de samenleving die zijn gericht op
binding en ontmoeting tussen mensen onderling. Wij koesteren evenementen die
kenmerkend zijn voor de Aalsmeerse cultuur, zoals de Pramenrace, het Flowerfestival, de
Feestweek Aalsmeer, Vuur en Licht op het water, de kunstroute en het carnaval in
Kudelstaart. Het CDA wil dat deze organisaties blijvend ondersteund worden door een
evenementencoördinator om vrijwilligers bij te staan bij alle regels waaraan voldaan moet
worden. Ook bepleit het CDA de oprichting van een evenementenfonds waar organisatoren
van evenementen een beroep op kunnen doen zodat zij niet zelf volledig voor alle kosten die
gemaakt worden in het kader van regelgeving op hoeven te draaien.
Daarbij bepleiten wij het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar
vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk.
Cultuureducatie
Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kunnen kinderen
kennis maken met verschillende cultuuruitingen en hun inzicht daarin verdiepen. Daarnaast
is het kennismaken met de lokale cultuur en geschiedenis wat het CDA betreft ook een
belangrijk onderdeel van cultuureducatie. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor het
cultuurpunt in de Oude Veiling, KCA, maar vooral ook voor de vele vrijwilligers die met kunst
en cultuur bezig zijn.
Het CDA wil dat ook de komende periode basisschoolkinderen op een laagdrempelige
manier kennismaken met muziekonderwijs.
Het CDA hecht veel waarde aan de lokale geschiedenis en cultuur. Daarom pleiten wij voor
een betere samenwerking tussen de gemeente en stichtingen die zich hiermee bezighouden
zoals De Bovenlanden, Oud-Aalsmeer en de Historische Tuin. De instandhouding van
grotere culturele instellingen, zoals podiumkunsten en musea, is in de eerste plaats een
opgave voor centrumgemeenten. Het CDA is voorstander van koppeling van deze grote
cultuurinstellingen aan kleinere voorzieningen in de omliggende gemeenten.
24-uurseconomie
Het CDA kiest voor het voorkomen van een nog verdere uitbreiding van de 24uurseconomie in haar gemeente. Het CDA is tegen uitbreiding van het huidige beleid rondom
zondagsopenstelling waarbij de winkels op zondag vanaf 12 uur open mogen.

2. Sterke Samenleving
Waar wij voor staan
Het CDA wil de komende jaren blijven werken aan een sterk Aalsmeer. Van Kudelstaart tot
Nieuw-Oosteinde en van Vrouwentroost tot Calslagen willen wij werken aan een
samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd
iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving van
betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. Wij zien
het verenigingsleven in Aalsmeer als iets unieks en willen dat koesteren. Alle evenementen
die vanuit de samenleving georganiseerd worden, zijn onmisbaar als het gaat om sociale
samenhang. De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en
organisaties. Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent
minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.
5

Verkiezingsprogramma CDA-Aalsmeer/Kudelstaart 2018-2022 #AltijdDichtbij
Wat wij willen voor Aalsmeer
Maatschappelijke Agenda
Het CDA pleit voor de invoering van een Maatschappelijke Agenda (MAG) als dé agenda
voor het hele sociale domein. Geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar één agenda. Met deze
agenda wil het CDA een nieuwe manier van (samen)werken stimuleren tussen organisaties,
inwoners en gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met een andere rol
voor de gemeente: sturen op doelen en effecten en niet meer op activiteiten.
Right to challenge
Het CDA pleit voor de invoering van het zogenaamde ‘Right to challenge’. Met dit ‘Recht om
uit te dagen’ krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te
dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente.
Verenigingssteunpunt
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben, juist
bij verenigingen succeservaringen op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat
geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen gaan met jongeren die
specifieke aandacht vragen. Ook is het belangrijk dat zij de weg weten te vinden als zij het
gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.
Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. Via het verenigingssteunpunt helpen wij
verenigingen bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod of het aanbieden van specifieke
opleidingen voor vrijwilligers. Hierbij moet ook de aansluiting bij het al bestaande
vrijwilligerssteunpunt gezocht worden.
Pak de bureaucratie aan
Het CDA wil een permanent meldpunt voor overbodige regels. Daarnaast pleiten wij voor
een betere oppak van bouwinitiatieven. Er zijn veel Aalsmeerders die mooie en goede
plannen voor onze gemeente hebben, maar vaak het gevoel hebben tegen een muur van
bureaucratie aan te lopen. Wat het CDA betreft moet het altijd ‘ja, mits’ zijn in plaats van
‘nee, tenzij’.
Buurthuis van de toekomst
Het CDA vindt dat het concept Buurthuis van de Toekomst in Aalsmeer nog meer
bekendheid moet krijgen. Bij het Buurthuis van de Toekomst wordt slim gebruik gemaakt van
de bestaande gebouwen in de wijken. Sportclubs, scholen, culturele-, zorg- en
welzijnsinstellingen en andere organisaties delen een accommodatie. Op die manier maken
zij optimaal gebruik van de bestaande gebouwen en werken zij samen aan activiteiten voor
de wijk. Steeds vaker is de voetbalclub niet alleen een voetbalclub, maar ook een plek waar
mensen samenkomen voor een praatje, een cursus of misschien wel voor een bridgeavond.
Duurzame verenigingen
Het CDA wil in het kader van duurzame verenigingen een energieregisseur die verenigingen
helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
Daarnaast wil het CDA een duurzaamheidsfonds (bijvoorbeeld ten behoeve van
energiebesparing) waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen en waarbij rente en
aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld zodat deze aansluit bij de
financiële capaciteit van de vereniging.
Sport en Beweging
Sport en bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond
leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen
weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en
vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de
ander. Daarbij vraagt het CDA ook specifiek de aandacht voor seniorensport.
Maak de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’
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Voor het CDA is het een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte
‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de
drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. Wij zien
kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft
inwoners de kans om gratis én buiten te sporten. Met name in Nieuw-Oosteinde zijn weinig
sportvoorzieningen aanwezig. Het CDA wil in de plannen voor uitbreiding van de wijk ruimte
laten voor sportvoorzieningen.
Bereikbaarheid
Met het nieuwe vervoerplan van Connexxion zijn de busverbindingen richting Haarlem,
Schiphol en Amsterdam sneller en beter geworden. Het CDA wil wel blijvend aandacht
vragen voor de wijken en lintwegen in Aalsmeer en Kudelstaart die ver van de bushaltes
afliggen. Wij pleiten voor de invoering van flexibele buslijnen die mensen via de telefoon of
app kunnen bestellen. Ook wil het CDA betere busverbindingen van en naar Kudelstaart
door o.a. in te zetten op een hogere frequentie in de spitsuren, nachtbussen naar Kudelstaart
in het weekend en een busverbinding Kudelstaart – Leimuiden.
Verkeersveiligheid
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij
willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige
verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet
op een veilige manier op weg kunnen. Het CDA wil grote vrachtwagens weren uit de centra
van onze kernen.
Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van bewegen. Dit
vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van
elektrische fietsen toeneemt. Het CDA pleit daarom voor extra investeringen in goede
fietsvoorzieningen.
Een groot probleem is nog steeds het te hard rijden door automobilisten in de wijken. Het
CDA pleit voor meer controles en strengere handhaving in 30-kilometerzones.
Aanpak gevaarlijke en drukke wegen
Het CDA pleit voor een versnelde aanpak van het veiliger en beter inrichten van drukke en
gevaarlijke wegen als de Stommeerweg en de Oosteinderweg.
Ook willen wij, voor een betere doorstroming van het verkeer vanuit Kudelstaart, een
verbreding van de N231 van Kudelstaart tot de N201.
Voldoende en betaalbare woningen
Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en
maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, woningen die aansluiten bij woonwensen
en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de
buurten is van groot belang.
Het CDA wil ook de komende periode meer woningen voor doelgroepen: jongeren, starters
en senioren. Om de doorstroming op gang te brengen moet er ingezet worden op meer bouw
voor middeninkomens.
Leefbaarheid
De ruimte waar in onze gemeente nog gebouwd kan worden is beperkt en het CDA wil er
voor waken dat ieder beschikbaar plekje volgebouwd wordt. Het bewaken van de
leefbaarheid en het dorpse karakter van Aalsmeer en Kudelstaart zijn hierbij belangrijke
uitgangspunten.
Alternatieve woonvormen
Het CDA ziet de komende jaren nog wel mogelijkheden in het transformeren van bestaande
gebouwen naar woningbouw. Het CDA wil graag de mogelijkheden onderzoeken om
bijvoorbeeld de voormalige tv-studio’s, en andere (leegstaande) kantoorpanden om te
bouwen naar (jongeren)woningen.
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Daarnaast wil het CDA dat locaties aangewezen worden waar mensen zelf zogenaamde
‘Tiny Houses’ kunnen realiseren.
FLevensloopbestendig wonen
Het CDA zet in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en
mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum)
waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.
Naast de starterslening wil het CDA ook de invoering van een blijverslening waarmee
mensen aanpassingen kunnen doen om hun woning levensloopbestendig te maken.

3. Familie en Gezin
Waar wij voor staan
Families – in welke samenstelling dan ook - vormen het fundament van Nederland.
Voor het CDA is elk gezin, waarin jong en oud samenleven, van waarde. De zorg in onze
gemeente zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van de mantelzorgers die
gezinnen ondersteunen. Het CDA waardeert dit en voelt het als een plicht om hun zorg te
ondersteunen en te vergemakkelijken.

Wat wij willen voor Aalsmeer
(v)echtscheiding
Het CDA komt op voor kinderen die te maken hebben met de gevolgen van
(v)echtscheidingen. Het CDA vindt dat, wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zij bij de
gemeente terecht moeten kunnen voor hulp en advies om een vechtscheiding te voorkomen.
Ook bepleiten wij de mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden.
Kindvriendelijke buurten
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en
uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van
belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te
leven. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buitenspelen mogelijk en
aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen
kunnen daar een goede rol bij spelen.
Het CDA wil op het voormalig VVA-terrein, rondom de nieuw te bouwen school, voldoende
speelplaatsen en groen waar kinderen kunnen spelen. Ook in de nieuw te bouwen wijken
Nieuw-Oosteinde 2 en Westeinderhage in Kudelstaart wil het CDA voldoende speelruimte en
openbaar groen. Wij willen dat bij de inrichting van deze nieuwe wijken kinderen en de buurt
zoveel mogelijk betrokken worden bij de inrichting van speelplaatsen.
Basisschool in Nieuw-Oosteinde 2
Het CDA wil in de nieuw te bouwen wijk Nieuw-Oosteinde 2 een extra basisschool. De druk
op basisschool ‘De Mikado’ is al enorm groot en wat het CDA betreft is het tijd om de
noodlokalen eindelijk te verwijderen en serieus het binnenklimaatprobleem aan te pakken.
Veilige schoolroutes
Het CDA wil dat, vooral in kinderrijke buurten, een gerichte aanpak van verkeersonveilige
situaties wordt opgezet. Wij bepleiten daarnaast strengere handhaving van
verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken.
Inhaalslag openbaar groen
Het CDA is blij met de inhaalslag die gemaakt is om het openbaar groen te verbeteren. We
zijn er echter nog lang niet en wij vinden dan ook dat dit nog veel beter kan. Wat het CDA

8

Verkiezingsprogramma CDA-Aalsmeer/Kudelstaart 2018-2022 #AltijdDichtbij
betreft moet Aalsmeer, als het om openbaar groen gaat, weer de uitstraling van een echte
‘bloemengemeente’ krijgen.
Havo/VWO
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun talenten te ontwikkelen en uit te
groeien tot volwaardige inwoners. De invloed van de gemeente op het onderwijs is beperkt
maar lokaal zijn er zaken die de gemeente kan oppakken. Het CDA wil blijven inzetten op de
realisatie van een havo-/vwo-school binnen onze gemeentegrenzen.
Goed onderhouden schoolgebouwen
Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel
mogelijk energieneutraal zijn. Het CDA pleit voor een meerjarenonderhoudsplan voor alle
scholen, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek innemen.
Hierbij zien wij slimme combinaties met het lokale bedrijfsleven, bijvoorbeeld als het gaat om
luchtzuiverende planten in klaslokalen.
Onderwijs en bedrijfsleven
Het CDA vindt het van groot belang dat het ‘beroepsgericht onderwijs in de groene sector’ in
Aalsmeer een belangrijke plek blijft behouden. Voor ondernemers in het tuinbouwcluster zijn
goed opgeleide medewerkers belangrijk. Groen onderwijscentrum zorgt ervoor dat het
onderwijsprogramma aansluit bij de wensen en eisen vanuit het bedrijfsleven. Het is dan ook
belangrijk dat studenten van de groene mbo- én hbo-opleidingen hoogwaardige stages
krijgen aangeboden vanuit het bedrijfsleven.
Geloofsgemeenschappen
Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten
minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer
keukentafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten pastores, dominees en allerlei
vrijwilligers van kerken niet bij gezinnen thuis? Kerken dragen dus ook een schat aan
wijsheid en ervaring met zich mee. Het zou dan ook gek zijn die kennis onbenut te laten.
Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het dan ook erg belangrijk de
kennis van kerkelijk werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te
benutten.

4. Zorg voor elkaar
Waar wij voor staan
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen
ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een
samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het
principe ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’. Mensen die het nodig hebben, worden
ondersteund op een wijze die bij hen past. Het welbevinden van mensen staat voor het CDA
centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats zelf verantwoordelijk. De opgave voor de
gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor
een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Natuurlijk houden we rekening met wat
mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen.
Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen
die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving
organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de
professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Daardoor
kunnen zij zo lang als mogelijk regie over hun eigen leven houden. Zorg gaat over mensen;
wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, waarin professionele
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zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en intensieve zorg in
alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is.

Wat wij willen voor Aalsmeer
Preventie
Het CDA wil dat de gemeente, scholen en sportverenigingen gezamenlijk werken aan een
gezonde omgeving voor jongeren. We denken hierbij aan een rookvrije omgeving
(schoolplein), het aanbieden van gezonde producten om een gezonde leefstijl bij de leden of
leerlingen te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht te bestrijden.
Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk aan als
‘Jongeren Op Gezond Gewicht Gemeente’
Organisatie van zorg en welzijn
Het CDA wil dat de gemeente algemene voorzieningen organiseert en daarnaast afspraken
met zorgorganisaties maakt wanneer een algemene voorziening niet toereikend is en
maatwerk moet worden gegeven. Soms is het daarbij noodzakelijk om dit via een
aanbesteding te doen. Als dat nodig is wil het CDA dat het bestek zo ingericht wordt dat
lokale organisaties bij voldoende kwaliteit in elk geval deel kunnen nemen aan de
zorgverlening.
Zelf zorg organiseren
Soms kiezen burgers ervoor om zelf hun zorg te regelen. De gemeente moet dat waar
mogelijk faciliteren. De gemeente voert een ondersteunend beleid ten aanzien van
vrijwilligers waarbij er aandacht voor hen is en zij gefaciliteerd worden in hun werk onder
andere door informatie, advies of praktische ondersteuning. Het CDA ondersteunt lokale en
regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, etc met elkaar
alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren. Zij dienen een
vaste positie te hebben bij het keukentafelgesprek. De gemeente zoekt naar wegen om hen
ook te betrekken bij het opstellen en de uitvoering van het beleid.
Mantelzorgwoning
Het CDA wil dat de gemeente ruimhartig flexibele bouwconcepten toestaat, eventueel met
een bepaalde duur, om het mogelijk te maken mantelzorg te verlenen aan een gehandicapt
kind of senior met zorgbehoefte.
Doelgroepenvervoer
Het CDA wil dat de gemeente het voortouw neemt om te verkennen of optimale mobiliteit
mogelijk is door samenhang te bevorderen van leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer en
vrijwilligersinitiatieven zoals met buurtbussen.
Mantelzorgkaart
CDA vindt dat mantelzorgers beter bereikt moeten worden. Zo zal het ondersteuningsaanbod
inzichtelijker moeten worden. Allereerst moet duidelijk inzichtelijk worden wat het totale
ondersteuningsaanbod is voor mantelzorgers.
Het CDA vindt dan ook dat er een mantelzorgkaart moet komen en deze moet goed
aansluiten op de wens van de huisartsen. ‘Mantelzorg en Meer’ krijgt hierin een prominente
rol. Belangrijk is ook dat dat jonge mantelzorgers extra aandacht krijgen, middels een
specifiek ondersteuningsaanbod. (bijvoorbeeld nieuwe technologieën en apps).
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Het CDA wil
dat eenzaamheidsbestrijding een speerpunt wordt in het zorg- en welzijnsbeleid. Dit kan door
bezoeken van kwetsbare groepen, het onderwerp eenzaamheid tijdens het
‘keukentafelgesprek’ structureel aan de orde te laten komen en vrijwilligers en professionals
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tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Het
CDA wil dat de ervaringen van de pilot ‘huisbezoeken 75+’ omgezet worden in een
structurele aanpak voor geheel Aalsmeer en Kudelstaart. Hierbij kan de nieuwe lichting
gepensioneerden een rol spelen. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken
houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een
informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te
zetten voor de gemeenschap.
Daarnaast ondersteunt het CDA de wijksteunpunten waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
zoals ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart.
Ouderen
De vergrijzing van de bevolking dwingt de gemeente na te denken over haar zorgbeleid.
Er is verschil tussen jonge senioren die nog actief in het leven staan en oudere senioren met
veelal een zorgbehoefte.
Ten behoeve van de eerste categorie vindt het CDA dat het gemeentelijk beleid gericht dient
te zijn op het zoveel mogelijk betrekken van actieve senioren bij de samenleving, door
activiteiten in verenigingen of in de vorm van vrijwilligerswerk. Door een actief leven blijf je
langer fit. Ook dienen jonge senioren gestimuleerd te worden na te denken over de periode
daarna en hoe zij dan hun leven in willen richten.
Dementie
Het CDA wil van omgang met dementie een speerpunt maken. De opgave daarbij is om
Aalsmeer zo dementievriendelijk mogelijk in te richten, zodat dementerenden zo lang
mogelijk kunnen meedoen in de samenleving met behulp van voorzieningen die zich richten
op bevordering van de zelfredzaamheid.
Financiën
De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen met de nodige
beleidsvrijheid. Voor het CDA is het uitgangspunt: geld dat voor de zorg bestemd is, gaat
ook daadwerkelijk naar de zorg.
Eigen bijdragen
Uitgangspunt voor het CDA is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven.
Eigen bijdragen zijn enerzijds een rem om de zorgkosten in de hand te houden. Tegelijk is
het een drempel en dreigt zorgmijding als de eigen bijdragen van mensen te hoog worden.
De gemeente moet een vangnet bieden voor mensen met een smalle beurs en voert waar
mogelijk gericht beleid om de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen.
Wij bepleiten een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen met
behulp van een inkomensstaffel zodat naar draagkracht wordt bijgedragen.
Formulierenbrigade
Om inwoners te helpen hun zorg te organiseren, bepleiten wij de vorming van een pool van
onafhankelijke klantadviseurs, bijvoorbeeld vanuit de ouderenbonden, die cliënten kunnen
bijstaan in keukentafelgesprekken. Ook pleiten wij voor het invoeren van een
formulierenbrigade: een groep ambtenaren en ervaringsdeskundigen die mensen, gratis,
helpt met het aanvragen van verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren en
adviseert bij het vereenvoudigen van de bestaande formulieren.
Minder regels
Het CDA wil dat de gemeente zorgt voor beperkte procedures en subsidies om families en
buurten te helpen. Dat geldt ook voor de verantwoording door zorgorganisaties.
Zorgverleners en zorgvragers worden bij elkaar gebracht om aan te wijzen welke regels
overbodig zijn. De gemeente Aalsmeer stelt een concreet dereguleringsplan op.
Armoede
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen
meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid in Aalsmeer.
11

Verkiezingsprogramma CDA-Aalsmeer/Kudelstaart 2018-2022 #AltijdDichtbij
Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg
en welzijn is van belang. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voedselbank. Het CDA ziet
voedselbanken als tijdelijke oplossing. Bezoekers van een voedselbank hebben vaak
meerdere problemen tegelijk, zoals bijvoorbeeld werkloosheid en persoonlijke schulden. Zij
worden actief benaderd om deel te nemen aan een schuldhulpverleningstraject en bijgestaan
in hun zoektocht naar werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening
blijven.
Aalsmeerpas
Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een minimuminkomen en kinderen die
opgroeien in minimagezinnen, toch meedoen in de maatschappij. De Aalsmeerpas helpt
mensen daarbij. Het CDA vindt dat de Aalsmeerpas doorontwikkeld moet worden, zodat
inwoners nog meer gebruik van kunnen maken en meer ondernemers aan kunnen sluiten
met acties en aanbiedingen.
Jeugdsport en Jeugdcultuurfonds
Het CDA vindt dat we het aan onze kinderen verplicht zijn om de in de gemeente aanwezige
voorzieningen voor kinderen, zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, optimaal
te benutten. De fondsen geven kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet
genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of voor het volgen lessen op kunst
en cultuurgebied.

5. AalsMeer economie: kansen benutten
Waar wij voor staan
De Aalsmeerse bedrijven zijn heel belangrijk voor het CDA, want zij zorgen niet alleen voor
banen, maar ook voor ondersteuning van verenigingsleven en ze dragen bij aan sociale
cohesie. Wij zijn trots op het enorme aantal ondernemers in Aalsmeer en op de jaarlijks hoge
klassering in economische topgemeentes van Nederland. Met meer dan 2.500 ondernemers
en een ondernemersdichtheid van 75 bedrijven per vierkante kilometer zijn familiebedrijven
en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving in Aalsmeer op draait.
We willen duurzaam ondernemen ondersteunen waar mogelijk. De samenleving verandert
en dit is zeker het geval bij de sierteeltsector en het winkelbestand. Dit kan grote impact
hebben op Aalsmeer. Bedrijven moeten hoogwaardige producten ontwikkelen of zich richten
op alternatieven zoals recreatie en beleving. Het CDA vindt dit belangrijk en wil het
ondersteunen.

Wat wij willen voor Aalsmeer
Kansen benutten
Naast de sierteelt is het wat het CDA betreft tijd om Aalsmeer ook op het punt van recreatie
en toerisme op de kaart te zetten. Het CDA ziet hierbij kansen als het gaat om de oevers van
de Westeinder. Een uitbreiding van het Surfeiland en een inrichting van de
Kudelstaartseweg/Stommeerweg als ‘Westeinder boulevard’ kan het toerisme een boost
geven.
Ondernemerschap
Het CDA wil in deze snel veranderende, soms onvoorspelbare en steeds mondialere
economie de economische kracht van Aalsmeer nog meer versterken door te verbreden, te
verdiepen en beter herkenbaar te zijn in de Metropoolregio Amsterdam, in Nederland en
zelfs internationaal.
Wat het CDA betreft moet in ons economisch beleid centraal staan dat we zoveel mogelijk
ruimte creëren voor ondernemers. Een goede samenwerking tussen gemeente en
ondernemers is van essentieel belang.
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De gemeente Aalsmeer is met de bloemenveiling Royal FloraHolland en aanverwante
bedrijven het centrum van de Greenport Aalsmeer. Wij willen deze bestuurlijke
samenwerking met de betrokken provincies en gemeente borgen en continueren. De
sierteelt blijft een belangrijke pijler voor Aalsmeer, maar niet de enige. Schiphol, de
scheepsbouw, logistiek en recreatie en toerisme zijn kansrijke sectoren die van groot belang
zijn voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio.
Startende ondernemers
Het CDA wil dat de gemeente startende ondernemers helpt succesvol te ondernemen. Wij
pleiten dan ook voor voortzetting van het programma ZAAI waarbij startende ondernemers
met elkaar verbonden worden en coaching en mentorclasses krijgen.
Vitaal Aalsmeer
Wat betreft de detailhandel zet het CDA in op een centrumgebied met een mix van wonen,
werken, winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving,
maar meegegaan wordt met de behoeften van de consument. Een centrum waarin
ondernemers volop mogen experimenteren om de consument belevingen en ervaringen aan
te kunnen bieden. Een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets kunnen
beleven..
Winkelcentra
Het CDA pleit voor versterking van de huidige winkelcentra. Concentratie van het nu nog
veel verspreide winkelaanbod zou leegstand in de bestaande winkelcentra tegen kunnen
gaan. Goede parkeervoorzieningen en bereikbaarheid met fiets, OV en auto zijn hierbij
noodzakelijk.
Het CDA ziet nog steeds graag een tweede supermarkt in Kudelstaart. De mogelijkheden
hiervoor moeten wel in goede samenspraak met de winkeliers en omwonenden worden
bekeken. De duurzame combinatie van bestellen via internet en persoonlijke bezorging met
elektrisch vervoer is hierbij een vernieuwende optie.
Recreatie en Toerisme
Aalsmeer is een watersportgemeente met vele mogelijkheden. Met de Westeinderplassen
heeft de gemeente Aalsmeer het grootste en het mooiste binnenwater van Nederland binnen
haar gemeentegrenzen. Om dit gebied nog beter op de kaart te zetten wil het CDA dat de
gemeente samen met het bedrijfsleven actief op zoek gaat naar nieuwe kansen, zoals
verblijfsrecreatie en arrangementen.
Als concreet voorbeeld van een versterking voor het toerisme én het bedrijfsleven ziet het
CDA de komst van Floriworld bij Royal FloraHolland. Wij zien dit als een grote kans om
zowel het toerisme als de sierteeltsector te versterken en vinden dat de gemeente vol in
moet zetten op een snelle realisatie van Floriworld.
Het CDA wil dat Aalsmeer voor toeristen beter bereikbaar wordt. Beter openbaar vervoer en
betere communicatie, bijvoorbeeld middels een ‘Aalsmeer-app’, dragen hier wat ons betreft
aan bij.
Het CDA staat positief tegenover de zogenaamde ‘Drechtdoorsteek’ tussen de rivier de
Drecht en de Westeinderplassen omdat dit een impuls voor de waterrecreatie betekent.
Iedereen aan het werk
De beste vorm van sociale zekerheid is werk. In Aalsmeer is het grootste deel van de
inwoners werkzaam en kennen we een laag werkloosheidscijfer. Om dit ook in de toekomst
laag te houden, pleit het CDA voor creatieve vormen om mensen naar het werk te leiden. Dit
kan bijvoorbeeld door wanneer iemand een parttime baan vindt, het inkomen aan te vullen
tot bijstandsniveau. Binnen de regels willen wij zoeken naar meer flexibiliteit.
De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een
arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij
versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven.
Wie geen werk kan vinden, is op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld
als vrijwilliger of mantelzorger.
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Schiphol
Het CDA staat achter de lijn die de gemeente Aalsmeer richting Schiphol heeft ingezet. Wij
erkennen het belang van Schiphol voor de economie en de werkgelegenheid, maar vragen
nadrukkelijk aandacht voor de mensen die dagelijks overlast ervaren. In het regeerakkoord
staat vermeld dat Schiphol moet kunnen groeien ‘in balans met de omgeving’. Wat het CDA
betreft staat de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol al zwaar onder druk en is bij
verdere groei de balans compleet zoek.
Samengevat pleiten wij voor:
- Een transparanter en opener beleid vanuit Schiphol;
- Geen verdere groei op de secundaire banen Zwanenburg-Zuid en Aalsmeerbaan;
- Een uitkoopregeling voor mensen die vanwege Schiphol willen verhuizen of bang zijn
in de toekomst hun huis niet meer kwijt te raken;
- Een app waarop mensen de Schiphol ‘weersverwachting’ kunnen zien;
- Preferentieel vliegen naar type vliegtuigen en het weren van lawaaiige vliegtuigen
(vooral vrachtvluchten) van de Aalsmeerbaan;
- Vermijden van pieken in de late avond;
- Minder vroeg starten met vliegen in het weekend;
- Niet starten vanaf de Aalsmeerbaan in de vroege ochtend als het maar om een paar
vliegtuigen gaat en de baan voor de daaropvolgende periode niet gebruikt wordt;
- Geen bochten vliegen boven de wijk;
- Meer rustmomenten op een dag en gedurende de week;
- Een nieuw en ruimhartiger geluidsisolatieproject.
Schiphol-parkeren
Wat het CDA betreft moet Aalsmeer niet de parkeerplaats van Schiphol worden. Wij willen
dat er meer en strenger gehandhaafd wordt op illegaal Schiphol-parkeren.
Arbeidsomstandigheden
Het CDA is van mening dat ook arbeidsmigranten recht hebben op goede en veilige
huisvesting. Arbeidsmigranten voor tijdelijke extra capaciteit zijn onmisbaar voor Aalsmeer.
Het CDA pleit voor strenge regels rondom de arbeidsmigrantenlogies. Mensen moeten goed
en veilig kunnen wonen, maar de overlast voor de buurt moet zoveel mogelijk beperkt
worden. Om dit te realiseren moeten duidelijke afspraken met het bedrijfsleven worden
gemaakt en is strenge handhaving van groot belang.
Duurzaamheid
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en
energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken
door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel
staat. Als het gaat om afvalinzameling wil het CDA dat goed gedrag beloond wordt met een
lagere afvalstoffenheffing.
Op gebied van duurzaamheid moet ook nagedacht worden over de verdeling van het werk
als de beroepsbevolking slinkt ten opzichte van het aantal senioren. Een leeftijdsbewust
beleid waarbij ook vitale senioren worden ingeschakeld in de samenleving is
onontkoombaar. Het CDA wil dat de gemeente daarvoor beleid ontwikkelt.
Van onderop
Het CDA wil aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de
ruimte bieden om duurzaam te ontwikkelen.
• We nemen het goede voorbeeld bij gemeentelijke bouwactiviteiten.
• Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren,
zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de
bepalingen van de wet milieubeheer.
• Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die
overblijft, wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven is: 1) voorkomen
van afval, 2) hergebruik en 3) recycling 4) energy.
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Energietransitie
Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare
energie. Wij willen een ‘Energiekansenkaart’ opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die
er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen voor Aalsmeer.
Bij nieuwbouwprojecten sturen wij op duurzaam bouwen en vragen wij geen bouwleges bij
duurzame investeringen.
Mobiliteit
Het CDA wil zich de komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. In de nabije toekomst
moet het mogelijk worden om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats
van bestemming reizen. Daartoe moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit
verkend worden voor Aalsmeer en zal thuiswerken optimaal worden ondersteund.
Het CDA vindt dat iedereen beschikking moet hebben over een deugdelijke
glasvezelverbinding. De gemeente moet hier met de kabelaanbieder en de provincie
gezamenlijk in optrekken.
Gezonde gemeentefinanciën
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid,
transparantie en gematigde lokale lasten. Het CDA heeft de afgelopen jaren haar best
gedaan goed op de gemeentefinanciën te passen. De lokale lasten zijn in vier jaar tijd met
meer dan 100 euro per huishouden gedaald en het voorzieningenniveau is omhoog gegaan.

6. Ook de toekomst is dichtbij
Waar wij voor staan
De wereld verandert snel. Het CDA realiseert zich dat. We zijn op weg naar een wereld
waarin we veel meer dingen zullen delen (Spotify, AirBNB, de auto), een wereld waarin het
vervoer anders gaat met zelfsturende auto’s en dergelijke en een wereld waarin we op zoek
moeten naar nieuwe energiebronnen, nu het gas opraakt. Met alle nieuwe ontwikkelingen die
in duizelingwekkend tempo op ons af komen, wordt het echt een hele andere wereld. Dit
brengt het risico met zich mee dat beleid ontwikkelen voor de komende vier jaar vanuit het
‘oude’ denken onverstandig is in relatie tot alle nieuwe ontwikkelingen.
Bovendien wordt het steeds duidelijker dat we de aarde uitputten en dat duurzaamheid
misschien wel het belangrijkste thema wordt in de komende decennia.
Tot slot is het politieke systeem met partijen, belangenstellingen en getrapte
vertegenwoordiging iets wat niet meer zo past bij deze tijd. Alle burgers hebben één
gezamenlijk belang, namelijk om de aarde leefbaar te houden en sociale media maken het
mogelijk om een meer directe democratie te realiseren.

Wat wij willen voor Aalsmeer
Wij zijn van mening dat het volgende college duurzaamheid tot speerpunt moet maken van
het beleid. Dat wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd worden en dat
steeds onderzocht wordt of deze in Aalsmeer kunnen worden geïntroduceerd. De gemeente
geeft niet alleen zelf het voorbeeld maar stimuleert en faciliteert ook burgers en bedrijven om
een bijdrage te leveren.
Wij willen in elk geval dat er binnen de gemeente een ambtenaar wordt aangesteld met
gespecialiseerde kennis van duurzaamheid en toekomstige ontwikkelingen om dit thema
krachtig op de agenda te zetten.
Wij willen voorts dat elk ambtelijk voorstel dat naar het college en de gemeenteraad gaat,
eindigt met een toekomstparagraaf waarin wordt beschreven hoe het voorstel uitwerkt op de
middellange termijn (10-15 jaar).
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Tot slot willen wij voor de grote thema’s toe naar besluitvorming waarbij veel meer burgers
betrokken zijn dan alleen de leden van de gemeenteraad.
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